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f P A P I  I M Á D S Á G O M  t

Ennek az imádságnak már az elején megszólalt az a vallomás, 
hogy a magam erejéből tehetetlen vagyok tisztem jó betöltésére és 
ha az én Uram, Istenem Szent leikével nem tanácsolt volna, akkor 
már réges-régen mindent elrontottam volna. A befejező mondatban 
ez az aggódás még egyszer megszólal.

„ ha magamra vagyok, akkor könnyen mindent 
elrontok. Ámen."

A lelkipásztori pályán nemcsak a magamra-maradás veszélye 
fenyeget, ami egyéni veszélyeztetettségem volna csupán, hanem 
annak messzemenő következménye is. Nem vagyok magamé. Ha Isten 
segít és valamit jól elvégeztet velem: felhasznált engem, az eszközt, 
valamilyen szükséges munkára az ő szőlőskertjében. Régen meg kel
lett volna tanulnom, hogy mennyire vigyáznom kell az elbizakodott
ság veszedelmeire. Egyik-másik áldásosnak bizonyult munka után 
fenyeget ez a legerősebben. Luthernek is az lehetett a tapasztalata, 
hogy ilyenkor a következő munkába könnyelműbben siet a lelkipász
tor. Ezért sóhajt fel könyörögve még egyszer ebben a záró mondat
ban : Ugyan ne hagyj el engem, mert akkor könnyen mindent el
rontok . . .  Még olyat is, ami máskor szinte magától jól m egy. . .  
Elég sokáig tartott, amíg megértettem, hogy ez itt nem ismétlés. 
Míg a sekrestye-imádság feléjén az eddigi szolgálataimra való vissza
tekintéssel kell elismernem, hogy magamra hagyottan eddig is min
dent elrontottam volna, —  az imádság végén alázatosan, magamat és 
tehetetlenségemet ismerő, de a megsegítésben bizonyosan reménykedő 
szívvel kell a további jövőre nézve könyörögnöm, hogy oltalmazzon 
meg Isten az elrontás lehetőségeitől. Milyen félelmetes sző a termé
ketlen fügefa történetében (Máté ev. 21. f.) Jézus szava; „Gyümölcs 
te rajtad ezután' soha örökké ne teremjen." Ez ellen a szó ellen 
imádkozom itt. Semmit sem szeretnék elrontani. Mialatt lelkipásztori 
szolgálataim hétköznapjaiban végigéltem ezt az imádságot, mialatt 
csendes óráim igen komoly részévé mélyült számomra, mindjobban 
ki világosodott, hogy a folytonos vigyázást abbahagyni nem szabad 
és egyetlen napot sem szabad kezdenem bizodalmas segítségkérés nél
kül. Idő kellett ahoz, míg ennek az imádságnak a befejező szavában 
megint helyesnek és pontosnak éreztem azt az aggódást, hogy ma
gamra maradva a jövő számára is könnyen mindent elrontok. Nem 
egyet-mást. hanem mindent. Megdöbbentett annak felismerése, hogy 
jól végződött és megáldott munkák eredményét is semmivé tehetem, 
egészen elronthatom szolgaságomnak későbbi hibáival. . .

Példák sora áll előttünk. Ismerünk gyülekezeteket, ahol lelki 
ébredés támadt, a lelkipásztor boldogan járt a vetések barázdái 
között és reménykedett az aratásban. Talán még' az éretten fehérlő 
búzamezőkben is gyönyörködhetett. Azután elkezdett minden rom
lani. Gvériilt a nyáj. fogyatkozott a bibliaóra. kongott a templom. 
Mi történhetett? Megöregedett a lelkipásztor? Kiesorbult az ásó, 
berozsdásodott a metszőkés? Kézenfekvő a feltevés, hogy az eszköz
ben van a hiba. Miért nem ismered el magadról? Mikor újjászüle
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tésem reggelén lelkendezve siettem egyik lelkésztársamhoz, hogy el
mondjam neki, arra figyelmeztetett, hogy vigyázzak az örvendezés
ben és készségben való ellanyhul ás veszedelmére. Igaza volt. Véges
végig, a szolgálat utolsó napjáig mindig a boldog szolgaságról van 
szó. Nem magamról, nem az éveimről, nem a betegeskedésekről, ha
nem mindig a szolgáról, akinek Ura parancsai szerint kell gondol
kozni is, dolgozni is. „Elég néked az én kegyelmem. Az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el.“  Ez a felelet mindig erre a könyör
gésre: Kegyes Uram, ugyan el ne hagyj engem et!...

Mert hiszen nem magamnak dolgozom. Még kevésbbé a ke
nyérért. Én az én Uramnak dolgozom, az Ö anyaszentegyházában. 
Ebben az imádságban ez teljesen világos. Különösen Luther német
nyelvű eredetijében. Míg a magyar szöveg így kezdődik: Uram, Iste
nem, Te engem az egyházban püspökké és lelkésszé rendeltél, —  
az eredetiben így van: „Du mich in deiner Kirche . . . “  A Te egy
házadról van szó: Isten egyházáról. Övé az anyaszentegyház, övé 
a gyülekezet, ahová állított, övé a nyáj, melyet kezem alá adott, 
övé a szolga, aki dolgozik és övé az ítélet a szolgáról. Senki másnak 
a bírálatával nem törődöm, egyedül az Ő ítéletére gondolok. Egyedül 
attól félek, hogy az Ő egyházában mindent el ne rontsak, egyedül 
azért köny’örgök. hogy magamra ne hagyjon, Ő használjon eszközül. 
Hozzá folyamodom, tanácsoljon engem úgy, és használjon^ engem 
úgy, hogy az Ő kegyelméből a szőlő terméséből valami csekélykével 
beszámolhassak Neki, amikor elküldi az Ő „egyetlen szerelmes Fiát" 
(Márk 12, 6) a munkásokhoz a szőlő gyümölcséért. . .  Ugyanígy 
tisztázza egész helyzetemet az is, hogy a sekresty'e-imadság különö
sen hangsúlyozza a teljes szolgaságot ennél a mondatnál is: Hasz
nálj fel eszközül. A németnyelvű szöveg itt is így szól: ..Brauche 
du mein, als deines Werkzeuges “ Mint a Te eszközödet. A Te egy
házadban a Te eszközödül. Belső elhívásom most már kétségtelen. 
Engedelmességem most már feltétlen. Hálaadásom most már el
maradhatatlan. Segítségkérő könyörgésem most már szívbeli: a Te 
szolgád könyörög, hogy a Te egyházadban a Te eszközöd lehessen . . .

Szeretném fiatalabb szolgatársaimnak megmondani, hogy ez az 
imádság döntő jelentőségű volt lelkipásztori életemben. De nem cgy- 
szerre. Lassanként. Hosszú idő alatt csiszolt, faragott, formált. Volt 
rajtam sok-sok lefaragnivaló. Hol egvik. hol másik mondatának, 
vagy szavának vésőjével feszegette szolgaságom őszinteségét. Azután 
sorjában minden szava barátommá lett, majd még később és még 
lassabban énmagammá lett. Ma már nem Luthertől tanult imádság 
ez hanem az én papi imádságom, amelyiken keresztül hálásan vissza
tekintek Lutherre is, aki a tusakodó hitnek, az_ alázatos odaadásnak 
és a boldog szolgaságnak a közös könyörgését tudta belefoglalni 
ezekbe a szavakba. Legutolsó bírálgatásom is elnémult. Örvendezek, 
lio«'v szolgaságomban ezt imádkozhatom. Mindennap.

Kemény Lajos.

Hibaigazítás. A Lelkipásztor legutóbbi számában a ffiL. oldalon- a 
„Papi imádságom" 3. bekezdésében az első sor így javítandó: Ez az utolsó 
mondat a magyarázata annak, hogy miért kell ezt mindennap imádkozni.
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A  gyülekezet imádsága

Keresztelési imádságok
K e r e s z t e l é s  e l ő t t

Ó Mindenható Örök Isten, Jézus Krisztusnak a mi Urunknak 
Atyja, segítségül hívlak téged a te szolgád fölött, aki keresztségbeli 
ajándékodért könyörög és a lelki újjászületés által örök kegyelmedet 
kéri. Fogadd el őt Uram és amint Ígérted: „Kérjetek és adatik nek
tek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek", — 
nyújtsd hát az ajándékot annak, aki kér és nyiss ajtót annak,’ aki 
zörget, hogy e mennyei 'fürdő örök áldását birhassa és országod 
ajándékát elnyerhesse Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Dr. 'Luther Márton.

Mindenható örök Isten, Te veszítetted el az özönvíz által szi
gorú ítélettel a hitetlen világot és a hívő Noét nyolcadmagával nagy 
irgalmasságodból megtartottad. A megkeményedett szívű fáraót 
övéivel együtt a Vöröstengerbe fullasztottád, a te népedet pedig az 
Izráelt száraz lábbal vezetted által rajta, ami által már előre meg
mutattad a szent keresztséget. Egyszülött Fiadnak, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak keresztsége által a Jordánt és minden vizet bol- 
dogságos özönvízzé szenteltél , s a hűn bőséges lemosására rendeltél. 
Kérünk Téged ugyanazon végtelen irgalmasságodért, hogy tekints 
kegyelmesen e gyermekre és boldogítsd őt Lélekben igaz hitben, 
hogy ezen üdvösséges özönvíz által elmerüljön és megsemmisüljön 
ami Ádámtól született és amit saját maga vétkezett, s ő a hitetle
nek seregéből kiválasztassák és Egyházad szent bárkájában tisztán 
és biztosan megtartassék, hogy buzgó lélekkel és örvendező remény
ségben szolgáljon minden időben a te nevednek, s ígéreted szerint 
minden hívővel örök életet nyerjen Jézus Krisztus, a mi Urunk 
által. Ámen.

Dr. Luther Márton.

Mindenható Isten*, irgalmas Atyánk. ígérted, hogy Te a mi és 
gyermekeink Istene és Atyja akarsz lenni. Alázatosan kérünk, tel
jesítsd be kegyelmes ígéretedet ezen a kis gyermeken is. Vedd fel őt 
Jézus gyülekezetébe az ő halálába való keresztelés által, részesítsd 
megváltása gyümölcseiben és szenteld meg Lelked által, hogy meg
karcolhassa a Lélek ereje által a nemes harcot és hitben végezze 
el a futást, s egykor mint gyermeked el vehesse az igazság koronáját 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Szász agenda 1880.

Mindenható örök Isten, akinek szeretett Fia bűneink bocsána
tára oldalából vizet és vért árasztott, s megparancsolta tanítványai
nak, hogy tegyenek tanítványokká minden népeket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentiéleknek nevében; fogadd el kérünk Egyházad 
imádságát és szenteld meg ezt a vizet jelenléteddel és hatalmaddal 
a bűn titokzatos lemosására és Szentlélekben való újjászületés für-
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dóiéit; Engedd, hogy ez a gyermek megkereszteltessék és ezáltal 
kegyelmed teljességét elnyerje, újjászülessen gyermekeddé és válasz
tott híveid seregében megöríztessék Jézus Krisztus a mi Urunk által, 
akinek Veled, óh Atyánk, és a Szentlélekkel egységben legyen dicső
ség örökké. Ámen.

Dieffenbach: Handagendc 1887.

K e r e s z t e l é s  u t á n

Mindenható irgalmas Istenünk és Atyánk, dicséretet és hálát 
mondunk Néked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és napon
ként gyarapítód és ennek a gyermeknek is megadtad, hogy a szent 
keresztsén által újjászülessen és az egyedüli Üdvözítővel, szent Fiad- 
dal, a mi Urunkkal a Jézus Krisztussal egyesítetted, s általa gyer
mekeddé és mennyei javaid örökösévé tetted. Alázatosan  ̂kérünk, 
hogy Te mindazokat, akik a szent keresztségre hivatottak és abban 
részesültek, kiváltképpen pedig ezt a gyermeket, aki most nyerte a 
szent keresztséget, tartsd meg kegyelmesen az elvett jótéteményben, 
hogy mi végül'is a megígért örökséget a mennyben minden szentek
kel együtt Jézus Krisztus altat clvchessük. Ámen.

Lőhe Vilmos: Kirchenbuch II. (1859).

Az 1860-ban kiadott weimári agendában is ez az imádság szerepel, 
hasonlóképpen az Egyetemes Lutheránus Konferencia megbízásából szerkesz
tett Egyetemes íniádságoskönyvben is ezt az imádságot találjuk. Ezt a nagy- 
értékű egyházi kézikönyvet 1887-ben Kliefoth és Luthardt állították m eg
bízásból össze. Az egyik legújabb lutheránus agenda (ó-porosz luth. agenda 
1935.) hasonlóképpen ezt közli mint keresztelési hálaadó imádságot.

Mindenható örök Isten, kedves mennyei Atyánk! Hálát adunk 
néked teljes szívünkből, hogy mindenkor megtartod hatalommal 
szent keresztyén egyházadat és most is részesítetted ezt a gyermeket 
az újjászületés fürdőjében az örök életre.

Kérünk téged, ői’izd meg a keresztség kegyelmében, hogy 
felnövekedhessék a te félelmedben, s Krisztus feltámadásának ere
jében új életben járjon, mindig kedves legyen neked és ez élet után 
elnyerhesse az üdvözöltek osztályrészét a mennyekben. Ugyanazon 
Te szent Fiad, Jézus Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Az 1942-es svéd agendából.

Kegyelmes mennyei Atyánk, aki mindenkor fenntartod hatalom
mal a te egyházadat, köszönjük Néked teljes szívünkből, hogy része
sítetted ezt a gyermeket a keresztség fürdőjében az újjászületésre.

Atyai kegyelmedből felvetted őt gyermekeddé: őrizd meg szere
lőiedben. Veszedelmes világot kell megjárnia: vezesd a Te utaidon. 
Életideje kezedben van: maradj közel hozzá minden napon. És ve
zesd őt alkalmas időben a Te országodba. A mi Urunk Jézus Krisz
tus, a Te Fiad által.

Az 1942-es svéd agendaból.
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Szentséges Isten! Átadtuk .néked a hitben ezt a kis gyermeket 
és Te gyermekeid seregébe fogadtad, akik az örök élet örökségére 
elhivattak. Köszönjük Néked nagy irgalmasságodat és kérünk Téged, 
oltalmazd minden útján, hogy senki ki ne ragadhassa őt a Te kezed
ből. Tartsd meg őt, ó mennyei Atya, a te szeretetedben. Dicsőítsd 
meg', ó hűséges Megváltó, benne a Te kegyelmedet, készítsd fel őt, 
ó élet Lelke, a te erőddel. Urunk, mi Istenünk! Engedd, hogy mind
végig-megállhbsson akaratod hűséges gyakorlásában és az állandó 
megszentelődésben való igyekezetében. Oltalmazd meg őt hatalmad
ból a hit által az örök boldogságra. Ámen. Weimari agenda 1860

Közli: Kun Kaiser József.

I g e hirdető műhely e
Szentháromság után 24. vasárnap

Szószéki ige: János 5, 19 -29. Oltárt ige: '/.síd. 10, 32— 39.
AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Alapigénk közvetlenül kapcsolódik a 38 

eve beteg bethesdai ember meggyógyífásálhoz. Jézust a zsidók a beteg szombat
napon való meggyógyítása miatt támadják s ekkor Jézus az Atyával való 
teljes egységére hivatkozik, arra, hogy Ö minden cselekedetében az Atyával 
teljes egységben van. Ezen még jobban megbolránkoznak s ekkor mondja 
Jézus, hogy () még ennél nagyobbakat is fog cselekedni '(Ítélet és feltámadás).

19. i>. látinin: a hitetlen zsidóság, akik nem fogadták el Jézust Uruknak, 
au dünatui: nem lépes, Jézus nem is tdhet mást, csak mint az Atya. — 
20—23. v. Ihaumadzéte: hitetlenek értelmetlen elcsodálkozása, botránkozó 
csodálkozás, ta megala erga: anaistasis, zoópoiein, krisis. —  zóo poiein v. ö. 
A'. Móz. 32, 39; Róm. 4, 17; Genesis 2, 7. Nyilván Isten lelke általi meg- 
elevenodésről van szó. Mindez Istennek a joga, ezért annyira botránkoztató, 
hogy Jézus magáról is mondja, krisis Jel. 1, 18 és Jel 3, 7. Az ítéletben 
benne van az elválasztás, kettéválasztás képzete. —  24. v. zoén aiónion: nem 
biológiai élet, hanem Istennel való állandó együttlétet jelenti. Ennek feltétele 
az ige hallgatása, Jézus Krisztusban való hit. Akinél ez megvan, átment (per- 
fectumi a halálból az életbe, vagyis Istennel állandó közösségben marad. — 
25. o. hóra: Jézusnál a megdicsőülés ideje, niin: Krisztus megjelenése mindig 
ítélet, vagyis ahol megjelenik, ott vagy ellene vagy mellette foglalnak állást.

AZ ALAPIGE MAGVA. Textusunk Jézus Krisztusnak a hitetleneket bol- 
lánkoztató kinyilatkoztatása önmagáról: Ö egyenrangú ás- egyenjogú az Atyá
nál, életet adó és az utolsó ítéletet tartó í r.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Alapigénk az átlagkereszlyénség 
felett két ponton mond súlyos ítéletet.

1. Minden olyan keresztyénség, amelyben nem Jézus Krisztus áll a 
középpontban, csonka. Nemcsak azok a hitetlenek, akik nem hallgatják az 
igét vagy nem járnak templomba, hanem, sajnos, csaknem minden templom 
tele van olyan hitetlenekkel, akik nem fogadják el Krisztust Uruknak és nem 
hiszik azt, hogy Istenhez csak Jézus Krisztuson ál lehet eljutni. Soknak az 
a véleménye, hogy Krisztus túlságos hangsúlyozása Istent detronizálja, pedig 
hitvallásaink szerint is Jézus Krisztus valóságos Isten. Krisztus Isten és Űr 
voltának megszűkítése a mindennapi életben gyakran előforduló Kis jézuská
nak az emlegetése.
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2. Csonka az állag kereszlyéraség azért is, mert hiányzik belőle az utolső 
ítélet komolyan vétele. Világosan kell utalni arra, hogy v a n ítélet, s ez ki
kerülhetetlen. Sem nirvána, sem sors, sem egyéb képzetek nem mentenek meg 
tőle. A halállal nincs vége mindennek. Lesz feltámadás és ítélet. Az ítélet 
alapja a földi élet (29. vers). A keresztyéneknek annyi mégis a vigasztalása, 
hogy ezt az ítéletet az Atya annak a Krisztusnak a kezébe adta, aki bűnein
kért meghall a kereszten és így nemcsak ítélő bíró, de kegyelmes közben
járó is. Aki az 0  igéjét hallgatja és hisz benne, annak nem kell félnie az 
ítélettől, mert már itt a földlön örök élete van.

A vasárnap jellege: Utalás az utolsó dolgokra: feltámadás, ítélet, örök
élet.

Ajánlott ének: 536. sz. Tatai munkaközösség.

ILLUSZTRÁCIÓ. Viktória angol királynő Trogmore-ban eltemetett fér
jének sírkövére azt íratta: „Itt fogunk pihenni kedvesem, te és én; míg «  
Krisztusban fel nem támadunk."

Moffárt misszionárius beszéli Emlékezéseiben: Egy alkalommal udvari 
embereitől, főnökeitől és bölcseitől körül vett afrikai Makaba király előtt 
hirdettem az igét. Mikor a halottak feltámadásáról beszéltem, a király meg
ütközve nézett rám s zavartan kérdezte: „Hogyan, a halottak fel fognak 
támadni?" „Igen," — feleltem. „A z én apám is?" „Igen." „És akik a háború
ban elestek?" „Azok is. hogy Isten ítélő széke előtt megjelenjenek." „S aki
ket a vadállatok téptek szét és faltak fel?" „Azok is; mindenki feltámad 
egykor." „És akiket én öltem , m eg?" „Azok is feltámadnak:" — „Atyám, — 
szól erre látható felindultsággal a király, én szívesen hallgatom a beszéde
det; de nekem a halottak feltámadásáról ne beszélj többet. Mert én nern 
akarom, hogy akiket megöltem, azok is feltámadjanak s ellenem Isten ítélő 
széke előtt vádat emeljenek." (29/b. v.) (Kiss Samu.)

Szentháromság után 25. vasárnap
Szószéki ige: Luk. 19, 11—27. Oltár! ige: Csel. 2, 8— 11.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A gí rákról szóló példázat hasonlít ML 
25, 14— 30-ban levő „tálentumokrór szóló példázathoz, de nem azonos vele. 
Egészen más az üzenete. 12. v. „eugenés” nemes ember, királyságot vesz. 
Gyakorlat volt a királyság vétele. Nem szerezték, hanem vették azt Rómában 
a császártól. A Heródesek’ is így vették a királyságukat. Innen a kép. — 
13. v. gira, pénz. Görög szövegben: „mna” mina áll. Mina pénznem =  100 
drachma, a talentum 60. része. Fizetési egység a se.kel =  siklus. Volt arany 
és ezüst siklus. Ezüst siklus az arany siklósnak '/is része. Egy ezüst siklus 
kb. 3.(50 P, mina 180 P, talentum =  *60 mina, 300 siklus =  10800 P, arany 
sekcl 66 P, a. siklus 3300 P, talentumul 200.000 iP. A gira '/2 siklus, ezüstből 
igen kiesi pénzdarab. Gira, vagy mina itt az emberi adományokat, adottsá
gokat jelenti. — 17. v. „ jó  szolga” : aki a nemes embertől nyert adományokat 
a nemes ember javára forgatta, annak dicsőséget szerzett. 22. v. „ek tou 
stómatos sou” : a le szádból, szavaid alapiján, „gonosz szolga", aki az Űrtől 
kapott girákkal nem sáfárkodott, nem akart az Űrnak szerezni.

A példázat értelme. A nemes ember: 'Krisztus, elmegy a földről az Atyá
hoz, hogy országot szerezzen. A szolgák: tanítványok, keresztyének. Polgárok: 
Krisztust megvető zsidóság, hitetlenek. Krisztus visszatér (parúzia) ítéletre és 
számonkéri az adományokat. Az adományoknál a hűséget nézi. A hű  ̂ szolgák 
jutalmat nyernek, hűtlentől elveszi azt is, amit előbb kapott az, a lázadókat 
pedig elveszti.

AZ ALAPIGE MAGVA: Krisztus elmenetele és visszajövetele közötti idő
nek, a „közbeeső időnek“ mibenléte és kötelezése.
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AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA:. Ez az ige az utolsó vasárnapra 
kerüli, bár a jelennel foglalkozik inkább. A Jézussal lévők tele voltak esclia- 
tológiai reménységekkel és ő ilyen esehalológiai beállítottságú emberek
nek beszél arról, hogy hogyan nézi a földi életet. (Eschatológiai vonat
kozása annyiban van, hogy Krisztus vissza jöveteléről beszél.) Jézus a 
földi életet közbeeső időnek látja. Mi „időközben' élünk, akkor, amikor az Ür 
elment és amikor még nem jött vissza. Akkor, amikor ő már nem és amikor 
ő még nem minden mindenben.

1. E „közbeeső” időnek legelső jellemvonása, hogy Krisztus távol van. 
Távolléiében uralma rejtett. Ez sokakat megtéveszt és zavar. Uralmát nem 
adta át másnak, ő ma is a „legitim” uralkodó és mégis ellene lázadnak, mert 
nem látják rejtett uralmát. Pedig ez a rejtett „közbeeső” idő jog szerint is 
az övé. Övéi ezt világosan látják és tudják. Készségesen dolgoznak, sáfár
kodnak távoliélében és kereskedésük az emberek hasznára és az Or dicső
ségére szolgál.

2. E „közbeeső” idő a munka ideje. A „nappal", amíg munkálkodni kell 
és lehet. Erre a munkára lehetőséget, szabadságol, megbízatást kap az ember. 
Megnyeri a munka feltételeit is. A munka nem önző, hanem csak önzetlen, 
az Úrnak szolgáló lehet. Munka nélkül, tétlenül élni nem lehet. A meddő, 
elzárkózó élet nem Krisztus szerinti élet.

3. A „közbeeső” idő próbaidő. Nincs ott a gazda, eltávozott, szabad kezet 
adott; mindent ránk bízott. Távolléiében, sáfárkodás közben tűnik ki milyen 
a hitem, hűségem, buzgalmam, ragaszkodásom és reménységem. Itt mutat
kozik meg szeretetem, önzetlenségem a gazdával és embertársaimmal szemben. 
Itt próbál meg az Ür, hogy tudok-e más hasznára, az ő dicsőségére élni, 
vagy pedig elrejtem, elzárom, amit sáfárságra kaptam?

4. A „közbeeső” idő véges ' idő. Lejár. Az Úr vissza jön. Életünk véges. 
Küldetésünk lejár. Egyéni életemben jön a halál. Csak a halál előtt munkál
kodhatok, utána nincs lehetőség a szolgálatra. A halál után nincs újrakezdés, 
nincs új megbízatás. Amit elmulasztok, azt a halál után nem pótolhatom. 
Nagy intés és figyelmeztetés ez!!

5. A „közbeeső” idő számadás alá eső idő. A nemes ember visszajöve-
tele után számadást tart. Megvizsgálja, hogy távollétéhen, milyen magatartást 
mutattak. Számadásánál a hűséget nézi. Eredményt keres. Hitünk, keresztyén 
életünk nem lehel üres élet, egyszerű érzelem, hanem kell, hogy élő, tevékeny 
eredményt felmutató, Istennek dicsőséget szerző legyen. Számadásnál felment 
és jutalmaz egyrészt, elmarasztal és elkárhoztat másrészt. Jó ezt világosan 
látni. Nyíregyházi munkaközösség.

ILLUSZTRÁCIÓ. II. Géza magyar király egy ízben gondokba merülve 
nagyon szomorúnak látszott. Bohém természetű öccse búskomorságának az 
oka felől kérdezi. ,.Öh testvérem, — felel a király. Én nagyon bűnös vagyok 
s nem tudom, ha meghalok, hogyan fogok megállani Isten ítélő széke előtt?" 
Öccse tréfának vette a dolgot s azt mondta neki, hogv sohse eméssze magát 
az ilyesmivel. A király nem válaszolt. — Abbén az időben az volt a szokás, 
hogy a halálra ítélt ajtaja előtt a hóhér megfujta a trombitát s annak azon
nal követnie kellett őt a vesztőhelyre. A király meghagyta a hóhérnak, hogy 
éjfélkor becsének az ajtaja előtt fújjon bele a trombitájába. Amikor a test
vér a trombita szavát meghallotta s a hóhért megDillantotta, ijedten rohant 
a királyhoz, hogy mivel szolgált ő rá a halálos ítéletre? „Te sohasem bán
tottál meg testvérem, — felel neki a király; de látod, ha te már a hóhér 
láttára így megijedsz, én aki az . én Megváltómat annyiszor megbántottam,
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hogyne gondolnék félve az ítélő széke előtt való megjelenésre." Fii. 2, 12. 
— Viszont ha gíráidat használod, s hittel tudod megragadni a Krisztusban feléd 
nyújtott kegyelmet: „Ne gondolj Istenre fé lve . . ( 3 5 3 .  ének) (Kiss Samu.)

Szentháromság után 26. vasárnap
Szószéki ige: Lukács 12, 35— 43. Ottári ige: Jel. 7, 9—17.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. 37. v. grégoreuein: vigyázni; virrasztani; 
ébren lenni, amikor mindenki alszik. 42. v. oikodespotés: a ház ura, aki a 
példázat szerint nyilván hosszabb útra megy és gondoskodik háza népéről.

Az alapige / elosztása: 35. v., 36— 38. v. (első hasonlat), 39—40. v. 
-(.második hasonlat), 41— 43. v. (harmadik hasonlat).

A három hasonlat közös összekötő kapcsa: Legyetek készen Uratok 
visszajövetelére! Mi a három hasonlat külön-kálim üzenete? Az elsőé (a meny- 
nyegzőről visszatérő gazda): A szolgák feszült várakozásával kell várnotok 
Uratokat! A másodiké (a tolvaj az éjszakában): Az ember Fia akkor jön el, 
amikor a legkevésbbé gondoljátok, alkalmatlan időben! A harmadiké (a gazda 
sáfára): Munkálkodjatok, amíg Uratok visszatér! (Péter kérdésére nincs ki
mondott felelet; ezt a feleletet nékiünk kell megadnunk: ez a szolgálat az 
apostolokra és Krisztus követőire egyformán vonatkozik.) A felövezett derék 
a készségnek és a munkának, az éjszakában égő szőréinek a feszült várako
zásnak a jelképe (35. v.). A 37. vers külön üzenete: Krisztus visszajövetele 
övéi számára a mennyei nagy vacsorára való bebocsátlalást (Mt. 26, 29) jelenti. 
Urunk szolgálata (Ján. 13, 4) itt folytatódik. Ez a szolgálat itt nyilván a 
kereszten szerzett váltságnak, a fehér ruhának, a Krisztus igazságának az át
adása az utolsó ítéletben.

AZ ALAPIGE MAGVA. A tanítvány állandó, feszült várakozása Urának 
váratlan, alkalmatlan időben való visszajövetelére nem jelent tétlenséget. 
Boldog az a szolga, akit Ura a reábízott szolgálatban talál! *

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE, t. A mai keresztyénség parúziátlan 
ke.resztyénség. Belemerül e világ dolgaiba, munkájába. Serénykedik magáért, 
másokért, talán még az egyházáért is. De munkájából hiányzik az előre
tekintő figyelés visszajövő Urára és a sáfár felkészülése a számadásra. Isten 
•népe szenved itt a világban (oltári ige, ,,akik jöttek a nagy nyomorúságból*'j, 
könyörög az „Ország" eljöveteléért. Ezért a parúziátlan keresztyénség nem 
Isten igazi népe többé; több benne a világ. Az ilyen keresztyénségnek, az ilyen 
gyülekezetnek, az ilyen „hívőnek" a sorsa a balga szüzek sorsa. Kívülmarad- 
nak a kapun. 2. I)e megítéli ez az ige az —  igaz, hogy keveseknek i— cgbe
tekintő rajongását is. Az igazi Krisztus-várás munka, az ő szolgálata. Gond
viselés „ a háznép" felől, a reánkbízottakról. A legfontosabbal, az evangélium 
hirdetésével és a könyörgéssel. 3. Krisztus feszült várása — a világ, a bűn 
és a nyomorúság nagy éjszakájában —  nem valamiféle belső és külső eksztá
zis, érzelmi lobogás, hanem egész életünk teljes beállítottsága a parúzia vona
lára. Gondolatainknak, cselekedeteinknek, teljes valónknak a visszatérő Krisz
tus felé irányozottsága. 4. Krisztus Urunk visszajövetele a legidőszerűbb és 
a legidőszerűtlenebb: minden pillanatban itt lehel s mégis akkor lesz itt, ami
kor a legkevésbbé gondolunk reá. 5. Krisztus visszatérése övéi számára Urunk 
kereszten végbement és közbenjáró szolgálatának a beteljesedését hozza. 
Kegyelemből élünk: itt és odaát sem mi szolgáljuk Krisztust, hanem -  min
den vélt szolgálatunk) ellenére —  Ö szolgál minket! A mi szolgálatunk csak 
nyomorult hála Urunk értünk való szolgálatáért. Nem a miénk, hanem ez az 
ő szolgálata lesz meglartatásunk alapja az utolsó napon.
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Meggyujtotl szövőinek és felövezett derék: így várjuk-e a Krisztus ád
ventiét, az évről-évre visszatérőt és az. utolsó adventét?

Pécsi munkaközösség.

ILLUSZTRÁCIÓ. Krisztus után 79-ben a Vezúv kitörő lávája, Pompéji 
városát teljesen elborította s megsemmisítette. Sokan lelték halálukat a 
tüzes hamu és romok alatt. A múlt században feltárták az elpusztult várost. 
A bolthajtások mélyében szénné égett holttestekre akadtak; másoknak hul
láit az utcákon találták meg, akiket menekülés közben ott ért utol a ..bor
zalmas vész. Egy római katonát állva, a városkapu felé fordulva, kezében 
a fegyverével őrhelyen találták, ahova a parancsnoka állította. Mikor kitört 
a vulkán, rengett a föld s , füstbe borult az egész város, ömlött, zuhogott 
a tűz, ■ hömpölygőit a láva-folyam és ráhullott a fejére, égő sebeket ejtve 
a testén; ő felvértezve, feszült „V igyázz“ -állásban mozdulatlan s rendületlen 
maradt. Az ásatások alkalmával úgy találtak rá, mint a halálig való, tánto
ríthatatlan hűség példaképére.

A cserkészeknek ez volt a jelszava: „Légy résen!“ Erre figyelmeztet 
bennünket a mai ig'e is. (Kiss Samu.)

Advent 1. vasárnapja
Szószéki ige: János 18, 36—37. Oltári ige: Zsolt. 2b, 1— 10.

SZÖVEGMAGYARÁZAT. Az alapige Jézus válasza Pilátus kérdésére: Mit 
cselekedtél? —• Hé basileia hé emé: hangsúlyozza, hogy az uralom, a királyság 
az Övé. — Ez a királyság nem e világból Való: más az eredete, mások a mód
szerei, más a célja: lelki hatalom. — Égonidzonto: az agóniához hasonló álla
potban vívott élet-halál harc. —  Martyria: tanúskodás, ha kell, élettel is: 
ez az Ö uralmának alapja. —  Alétheia: ami valóság, nem látszat, ami érvé
nyesen megáll, amire építeni lőhet, amire ráhagyhatjuk magunkat. Héber ere
detije az ámen-nel egy tővel bír: ebből lett a görög pisztisz, a latin fiduciá. 
Itteni jelenése: Jézus az élő evangélium.

AZ ALAPIGE MAGVA: Krisztusban Isten másfajta i irat ma tört be lelki 
hatalomként, megigazító hatalommal.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Isten meg akarta oldani a világ 
és az ember problémáját. Ehhez azonban nem használta fel ítéletes hatalmát, 
hanem a kérdést kegyelemmel oldotta meg. Űj szövetséget kötött a világgal 
Krisztusban. A földre hozta benne országát, amely valóság, az ember minden 
tiltakozása dacára. Megdönthetetlen ország ez, melynek ereje abban van, hogy 
nem függ e földtői, nem e világból való, éppen ezért e világnak semmi 
hatalma felette, sőt neki van hatalma a világ feletl. A világban csak annyi 
az igazság, amennyi a Krisztusra hallgatás. Az Ö igazsága megáll még a 
gúnyolódásokkal szemben is. Isten országa, vagyis Krisztus, még az ellen
ségeknek is valóság, bár nem látják diplomáciáját, hadseregét, fegyvereit. 
Teljes diadalma csak az esc.hatonban következik be.

Isten országa nem fejlődhetett ki immanens, *horizontális síkban, szo
ciális programútokkal. Annak meglepetésszerűen be kellett törnie a világba. 
Isten egészen újat kezdett az Ö Fiában. Az ember sokféle próbálgatása helyeit 
lelki hatalommal fogott a boldogság és üdvösség megvalósításához. Az 0 
országát emberi erő el nem érhette: ezért Jézusnak kellett eljönnie, meg
születnie. Az advent éppen azt a vágyat fejezi ki. hogy ez az uralom hoz
zánk, közénk is betörjön.

Csak egy igazság van: Krisztus, akiben Tsten a bűnös ember felett kegyel 
met gyakorolt. Reá lehet építeni jövőt, örök életet, érte érdemes vállalni
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marlyriát is, mert Benne igazak leszünk mi is. Ö meghozta azl, amil sem 
a törvény, sem az emberi bölcseség nem adhatott: boldogságot, üdvösséget. 
Erről az ö élele és halála kezeskedik, mini tanúbizonyság.

Az Ö országának polgárait az jellemzi, hogy elfogadják Út egyetlen 
zsinórmértékül életük számára. Más vágyuk nincs, mint hogy szolgáljanak 
neki és szavának szót fogadjanak. Üdvözölni akarnak és szeretnék az C) 
országát már itt a földön megvalósítva látni. Ezen dolgoznak: először, a saját, 
azután a mások életében. —  Személyes ügyed-e Krisztus igazságának földi 
uralma? Tanúbizonyság lövője vagy-e a hazugságok és hamis értékítéletek 
világában az egyetlen igazságnak? Ha nem, nincs még igazi adventod.

Diszpozíció: Isten országa eljött: 1. honnan? 2. hová? 3. miért?
Balassagyarmati munkaközösség.

ILLUSZTRÁCIÓ. A hitetlen, istentagadó Papini, akinek „szemében vala
mikor a legvörösebb posztó a vallás volt", — Saul beismerő vívódásait végig^ 
küzdve — midőn hívővé lesz, a Krisztusról egy költői emelkedettségű, bizony
ságtevő könyvet ír. Annak az előszavában önérzettel vallja magáról, hogy 
Firenzének, annak a városnak a szülötte, amely város négyszáz évvel ezelőtt 
Savonarolának, a reformáció olaszországi előfutárának, apokaliptikus kezde
ményezésére népszavazással Krisztust választotta meg s kiáltotta ki királyá
nak. Amit Palazzo Vecchio kapujába illesztett márványtábla ma is arany- 
betűkkel hirdet. Büszke rá, hogy mint Firenze polgára — földi értelemben, 
helyi vonatkozásban is — „Krisztus királynak az alattvalója és katonája". 
— Erezted-e te is ezt a büszkeséget? Elfogadod-e Krisztust királyodnak s 
vallod-e magad büszkén és boldogan- Krisztus király alattvalójának; annak 
minden következményével és kötelezettségével!? (Kiss Samu.)

Advent 2. vasárnapja
Szószéki ige: Márk 1, / /— 15. Oltári ige: Zsid. 10, 35—30.

A7. ALAPIGE MAGYARÁZATA. Márk Jézus Krisztusunk, nz Isten Fiá
nak evangéliumát Keresztelő Jánossal kezdi. Mikor Keresztelő Jánost Mache- 
rus várának falai elnémítják, fellép Jézus. Átveszi a szót elődjétől. Isten 
az, ő kijelentését történetivé teszi, események sorában eseménnyé, l í .  o. az 
eredetiben szószerint „és a János átadatása után". V. ö. Ján. 18, 35— 3(5. 
Kifejezi ez, hogy minden Isten tudtával, sőt terve szerint történik. A Keresz
telő János vége is. Az evangéliomok egybehangzóan tanúskodnak a mellett, 
hogy Jézus Judea pusztájából, ahol megkerósztelkedett, Galileába megy vissza 
s ott kezd el prédikálni. V. ö. Ml. 4, 12; Lk. 4, 14. Csak Jánosnál látszik 
eltérés. Máté hozza a szokott módon a magyarázatot. Ml. 4, 14— 16. Gali'ea 
félreeső hely ahhoz, hogy nagy dolgok történjenek benne (Ján, 7, 3—4), s 
megvetett hely hívő füleknek ahhoz, hogy ezek a nagy dolgok épp a Messiás 
eljövetele legyenek. (Mt. 4, 15; Ján. 1, 47.) Ennek -magyarázatául kevés a 
veszélyezlelett területről való visszavonulás a veszélytelenre, inkább a Fiú 
engedelmeskedése ez. Isién áljai, eszközei nem az emberekéi. Ö a megvetette!, 
a kicsivel is Ind nagy dolgokat létrehozni. 11. c. a. szerint Jézus Isten evan
géliumát, más változatban Isten királyságának evangéliomál prédikálta. 
Mindenképpen evangéliomot! Az evangéliom nem az Isten minéműségére 
vonatkozó kijelentés, hanem jó hír Istennek egy küszöbön álló, vagy folya
maiban lévő cselekvéséről érettünk. — 15• u. „Belölt az idő", ezl persze Jézus 
az Isten oldaláról állapítja meg. A kairos nem egyszerűen idő, hanem meg
batározott, alkalmas idő. Pozitív oldaláról Isién maga készíti elő az időt, 
az ember legfeljebb negatíye. (llerodes, Augustusi Itt volt az ideje annak, 
hogy beleszóljon Isten. V, ö. Gat 4, 4; Dán. 7, 22. 15. b. v. Jézus azzal,
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Hogy szószerinl átveszi, amit János prédikált, igazolja Keresztelő Jánossá? 
együtt az egész üdvtörténeti vonalat. Az „elközelílelt" —  számbavéve mind
azt, amit a Bibliában Isten királyságáról találunk —  ezt jelenti: folya
mat indult meg, amelyben azonban ott vannak a jövő tényei is, Jézus 
halála, feltámadása, a pünkösd, a paruzia. Nagyon jelentős az, hogy az Isién 
királysága Jézus eljövetele révén aktuálissá vált. így válik az Isten cselekvé
séről szóló híradás döntésre való felhívássá. 15. c. v. értelmezése az elmondot
takból következik. A „metanoeite" teljes elfordulást fejez ki (megtérés régi 
szóhasználatban =  visszatérés). Kifejtésénél tekintettel lehetünk még a követ
kezőkre: magunkbaszállás, bűnbánat, érzületbeli átváltozás. Az Isten királysá
gának az evangéliomhoz való viszonyulás szempontjából jelentős a hit a fenti 
epislola értelmében. Csak hit tarthat meg a Krisztus oldalán a kisszerűségben 
és a megaláztatásban is.

AZ ALAPIGE MAGVA. (Inkább prédikáció-léniát adunk, mert a 15. 
v.-nél nem lehet magvasabban fogalmazni.)' Mint hív megtérésre és kíván hitet 
ádventi Advent Krisztus eljöveteléit jelenti, ahogy' az Kapernaiimban Keresz
telő János elfogatasd után döntésre felhívó ténnyé vált, s ahogy a hirdetett 
igében itt és most a mi számunkra is az. De jelenti a paruziát is.

AZ ALAPIGIE MAI MONDANIVALÓJA. Isten alkalmas ideje az emberileg 
legalkalmatlanabb. Emberi lehetőségek véget érnek, emberekhez! és emberiek
hez fűzött reménységek kudarcba futnak és jő  Isten. Keresztelő János fog
ságba kerül és megszólal az Isten királyságának evangélioma Jézus ajkán 
a „pogányok Galiieájában“  a sötétségben ülők világosságául, a fogságban lévők 
szabadulásául. Ügy készíti elő Isten az ő idejét, hogy rávezet mindannak á 
feladására, ami belőlünk való. Meg kell üresednünk az ő számára. Ö maga 
állítja fel az ő királyságát bennünk; és közöttünk. A mi dolgunk, hogy hozzá 
térjünk. Elforduljunk istentelen, önhiti életünk eszfelenségeitől és odafordul
junk hittel Hozzá. Megtérésünk feltételét és lehetőségét, is ö  adja meg. Értel
metlen és reménytelen is volna megtérést követelni Isten országának evangé
lioma nélkül.

Isten hozzánk alázkodott, közénk jiött. Fontos, hogy Isten királyságának) 
ezt a jelenvalóságában dönlésre hívó oldalát kidolgozzuk, nehogy a messze 
jövőnek bizonytalan, ködbevesző képzete legyen. Krisztus mint ebben a világban 
is Ür, hív megtérésre. Viszont éppen ezen a vasárnapon, amelyik megszoikottan 
az elkövetkezőket szokta megszólaltatni, nem hallgathatunk a végső fázisról, 
amikor az, ami most a hitben a mienk, olveszíthetetleníi! és végérvényes 
tulajdonunkká válik.

Égy halálos betegnek a megtérést emlegették. Az illető konok ellenke
zéséről volt közismert s így felelt: „Isten térjen meg hozzám." Ez a különös 
kijelentés igazságot takar. Azt. hogy az ember sok nyomorúságának közös 
nevezője az Istennélküliség, a bűn és Isten ítélete. Hirdesse ezt: ember, aZ* 
Isién hozzád tért, királyion, kegyelmesen és hatalmasan. Azért hál térj meg, 
fogadd el a bűnbocsánatot és hittel álld a nyomorúságok ostromál, míg el
jutsz dicsőségébe. Kemenesaljái munkaközösség.

ILLUSZTRÁCIÓ. Magas látogató érkezeit egy iskolába, ahol ünnepé
lyesen fogadták. Egy kis leányka verssel üdvözölte a vendéget s egy csokor 
virágott nvujtott át neki. „Kösz.önöm kislányom a kedves köszöntésedet". — 
felelt a látogató,- nyájasan megeirógatva a leánykának izgalomtól kipirult 
arcocskáját. „De most hadd kérdezek tőled valamit": s a virágcsokrot feléje 
tartva azt mondja: „M eg tudnád-e mondani, rnelvik országba tartozik ez?" 
„A növényországba", — telel bátran a kis 'ány. „Hát ez?" - s egy aranyat 
vesz ki a tárcájából és a lánykának nyújtja. „Az ásványországba". „És te
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kislányom?'1 „Én a mennyországba." Felragyogott a látogató arca s a kis
lányt felemelte és megcsókolta. — Mi is a mennyországba tartozunk; abba 
az országba, melynek elközelítését az ádvent, a mai ige hirdeti. De valamely 
államnak, országnak csak úgy lehet valaki tagjává, ha ahhoz a polgárjogot 
megszerzi. Isten országának a polgárjogát a megtérés és_ a hit biztosítja.

Augusztinusz a megtérésről prédikálván a szavai szíven ütöttek egy 
ifjút, aki a beszéd végével felkereste a nagy egyházi ayát: „Látom, hogy 
a mennyországba jutáshoz, az üdvösség elnyeréséhez szükséges a megtérés. 
De mikor térjek meg?" „Halálod előtt legalább egy órával", — volt a kér
désre a válasz. Az ifjú boldogan távozik: hiszen — még fiatal; még ráér. 
De aztán gondolkodóba esik; s lekókadt fejjel visszamegy: „Azt mondtad 
atyám, hogy a halálom előtt egy órával is jókor lesz megtérnem. De mikor 
lesz a halálom?" „Azt nem tudom és nem tudja senki, — felel Augusztinusz. 
Ma még élsz, a holnapról, vagy csak a következő óráról is senki nem biz
tosit. Azért térj meg még ma; most, hogy késő ne legyen!" 578. ének 4.

(Kiss Samu.)

Homilotikai példa

Kórházi úrvacsorái beszéd: Bűn és betegség
(Nem nagyon súlyos betegeknél.)
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. Nem 

az igazakért jöttem, hanem hogy a bűnösöket hívjam 
megtérésre'1, —

mondotta a betegek és bűnösök barátja, Jézus. Neked is, aki itt fekszel 
ezep a kórházi ágyon s keresed', az ő segítségét, gyötrelmes szenvedések, 
kétség és reménység' között, ugyanezt mondja az Ür. Szavai nem hagynak 
kétséget a felől, hogy a bűn és a betegség között valami titokzatos össze
függés van. De miféle összefüggés?

Azt nem szabad gondolnunk, hogy az egészségesek kevésbbé bűnösök, 
mint a betegek. Vagy hogy a betegek büdösebbek, mint az egészségesek. 
A beteg is és az egészséges is bűnös, az ember mindig bűnös, mindig nél
külözi Isten kegyelmét és rászorul arra. Betegnek és egészségesnek egy
aránt szüksége van megtérésre.

A bűn és a betegség között az összefüggés tehát nem az, hogy a 
detegség az embert azért sújtja, mert bűnös. Hiszen akkor egészséges
ember egyáltalán nem lehetne ezen a világon. Nem is szólva arról, hogy a 
betegség, mint általában a szenvedés, lehet Isten szeretetének a jele _ is, 
hiszen akit szeret az Ür, azt dorgálja, s azt ostorozza meg, akit hava
fogad .. . Hanem azt az összefüggést kell itt felismernünk, hogy a beteg 

Amber jobban az Isten kezében érzi magát, mint az egészséges: jobban átéli 
mennyire rá van utalva idegen segítségre, végső fokon és elsősorban Isten 
irgalmára. Továbbá, hogy a betegnek van ideje és lehetősége arra, hogy 
elgondolkodjék, szemügyre vegye élete eddigi folyását s magábaszátljon.
Mint ahogyan távol szeretteidtől, idegen emberek között bizonyára Te is 
sokat tűnődői és gondolkodok És eszedbe jut, hogy ha ezt meg azt nem 
tetted volna, nem lettél volna beteg. Eszedbe jut, hogy milyen kar, hogy 
ezzel vagy azzal a rokonoddal, ismerősöddel nem vagy egészen jó viszony
ban Vagy hogy talán éppen legközelebbi hozzátartozóid valamelyikével 
széniben voltál igazságtalan és szeretetlen. És milyen jó lenne,, dia ez nem 
lett volna így! Milyen jó lenne, ha ezeket meg nem történtekke lehetne 
tenni! Milyen jó lenne mindenkivel békességben és szeretetben élni! — iis 
talán az is az eszedbe jut, hogy Istent is sokszor megbántottad. Parancsát 
nem vetted komolyan. Nem tisztelted őt igazán. Nem engedelmeskedtél neki,



ellenben sokszor zúgolódtál Ellene. És még talán káromoltad is őt, aki pedig 
csupa szeretet és jóság irántad. Talán a szívedben jelentkezett a vágy: 
Vele megbékülni, szánni-bánm ellene elkövetett minden vétkedet, mulasz
tásodat, s most már egészen visszatérni hozzá, egészen átadni magadat 
neki, egészén rábízni sorsodat, s engedelmességet és hűséget fogadni neki..

Nos, éppen ez az, amire Jézus biztat, amikor Neked is mondja: Nem 
az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem az 
igazakért jöttem, hanem hogy a bűnösöket megtérésre hívjam . . .  Engedj 
is az ő hívásának. Állj a bűnösök közé. Állj bűneiddel együtt lélekben eléje,, 
ismerd be és vaild meg igaz szívvel, hogy ellene sokszor és sokféleképpen 
vétkeztél! Akkor nem szenvedtél és nem szenvedsz hiába. Akkor lesz értalme- 
annak, hogy beteg lettél és ide kerültél.

De az Űr nemcsak azért van itt, hogy bűneidre emlékeztessen, hanem 
azért is, hogy mint drága orvos, gyógyítson. Hány olyan esetet tudunk, 
amikor súlyos betegek lettek jobban egy-egy úrvacsoravétel után! És éppen 
ez is összefüggés a bűn és a betegség között: Hogy ahol van igaz bűn
bánat, igaz megtérés, ott Isten irgalmassága nemcsai< lelki megvigasztaló- 
dásban jelentkezik, hanem valóságos, igazi gyógyulásokban is. Ez termé
szetes is. A test és a lélek a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással.. 
A természettudomány szerint a lélek nem más, mint a testi élet belső 
tükröződése, a test pedig nem más, mint az élő lélek külső, anyagi jelent
kezés-módja. Akárhogy is nézzük a testet és a lelket s a kettő egymáshoz 
való viszonyát, az az egy bizonyos, hogy a kettő a mi világunkban töké
letes egységben jelentkezik. Ha tehát fáj a „lélek“ -nek, ha a test megsérül,, 
a testre is jó hatással van, ha a lélek rendbe jön.

A megsebesült embert mindenekelőtt megtisztogatják. Sebeibe bort 
és olajat öntenek. . .  Dezinficiálják. Amíg ez meg nem történik, a seb 
gyógyulásáról szó sem lehet. A lélek tisztulása is éppen ezért szükséges. 
A bűn s a bűnök emlékei nemcsak a l é l e k n e k ,  hanem az e g é s z  ember
nek tisztátalansága. Ettől a tisztátalanságtól szabadít meg a mi Urunk azzal 
a borral s azzal a kenyérrel, mely az ő teste és szent vére.

Szenvedő, beteg embertársam, aki gyógyulásra vágyakozol, az áldott 
Orvos íme itt van. Megjelent, hogy betegségedtől megszabadítson, testedet 
és lelkedet egyaránt meggyógyítsa. Térj meg hát Hozzá igaz bűnbánattal 
és igaz reménységgel. ígérete Neked is szól: Nem az egészségeseknek van 
szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem az igazakért jöttem, hanem 
hogy a bűnösöket hívjam megtérésre.

Alázd meg tehát magadat előtte, helyezd reá bűneidnek terhét, és 
kérjed bűneidnek bocsánatát s Istenünk megsegítő kegyelmét a következő
képpen: . . .  (Gyónó ima). Dr. Vető Lajos,

Tatai munkaközösség: Garami Lajos, Németh Géza, dr Sclmlek Tibor, 
Sehneczi János, Sólyom Károly. Vezette: Garami Lajos, kéziratot összeállí
totta: Selmeezi János.

Nyíregyházi munkaközösség: Balczó András, Csákó Gyula, Fábry István, 
L. Kovács András, Rozsé István, Tarján Béla, Túrmezei Sándor, Túróczy Zol
tán püspök. A munkaközösséget vezette és a kéziratot összeállította: Megyer 
Lajos.

Pécsi munkaközösség: Geyer Zoltán, Káldy Zoltán, Szabó Gyula. Vezette 
és a kéziratot összeállította, dr. Nagy Gyula.

Balassagyarmati munkaközösség: Szabó József, Csekey Zoltán, Furia 
Zoltán, Szilárd Gyula, Rónay Zoltán. .— A kéziratot összeállította: Kincses 
Lajos.

Kemenesaljái munkaközösség: Molitórisz János, Bánifi Béla, Baráth 
József, Garam Zoltán, Hubert István. Vezette és a kéziratot összeállította: 
Szabó Lajos.
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Kapi Béla püspök nyugalomban
Kapi Béla nyugalomba vonulása még a mai kavargó események 

zajlásában is nagy jelentőséggel bír nemcsak a közvetlenül érdekelt 
dunántúli egyházkerület, hanem egyházunk egész egyetemének éle
tében. Vele egyházunknak olyan markáns vezéralakja kapcsolódik ki 
az egyház aktív szolgálatából, akinek a nevével főleg az utóbbi idő
ben összeforrott az evangélikus egyház élete.

Harminckét évvel ezelőtt választotta püspökévé egyházkerülete 
Gyurátz Ferenc örökébe. A tradíciókat akkor még féltékenyen őrző, 
erősen konzervatív dunántúli egyházkerületben szokatlan dolog volt 
a semmi magasabb egyházi tisztséget nem viselő 37 éves fiatal kör
mendi lelkész püspökké választása. Majdhogynem forradalmi lépés. 
Nevét az általa alapított és szerkesztett „Harangszó" és ékesszólása 
tette közismertté és megbecsültté. Egykori dömölki káplánsága idején 
principálisa már akkor meglátta benne a jövendő püspököt.

Hogy jól választott a dunántúli egyházkerület, azt megmutatta 
az idő.

Utolsó püspöki jelentésében, amelyben összefoglaló képét adja- 
32 évi püspöki szolgálatának, ő maga egyetlen mondatban így jel
lemzi püspöki szolgálata vezérgondolatát: „A  központosítás híve vol
tam . . . “  Egy olyan erőteljes egyéniség, mint amilyen Kapi Béla, 
nem is lehetett más. Kellett is, hogy az legyen abban az időben, 
amikor szakítania kellett a régi kitaposott úttal, a hagyományokkal 
és új utakat kellett keresni az új utak ellen berzenkedők között. 
Központosító törekvése nemcsak az egyházközigazgatásra terjed ki, 
hanem a lelki élet terére is. Nem volt egyházkerületének egyetlen 
életmegnyilvánulása sem, amit ne ő tartott volna a kezében és ne ő 
irányított volna. Az ő dinamizmusából mindenhová jutott. Volt 
ennek a központosításnak sok előnye, de volt sok hátránya is. Előnye 
volt, hogy az erőseket új lendületre sarkalta. Hátránya, hogy a gyen
gébbek mindent tőle vártak.

Kapi Béla hatása túlnőtt egyházkerülete határain. Előbb az 
egyház az ő kezébe teszi le az egész országra kiterjedő egységes lelki 
irányítást, később mint rangidős püspöknek bővül a munkaköre és 
hatásterülete, ami legutóbb főleg az egyházpolitikai kérdések vona
lán, mint kezdeményezés jelentkezik.

Kivételes, rendkívüli képességekkel megáldott, vezérségre hiva
tott egyéniség, akinek a kijelentett igében gyökerező hitvallásos ke- 
resztyénségében tisztul meg a szellemvilág egyetemét átfogó kultu
ráltsága. Páratlan művésze az élő szónak, hivatott forgatója a toli
nak. Egész lénye lelket, értelmi erőt, szellemiséget sugároz, de min
dig úgy. hogy a szív embere, akinek igehirdetését és minden 
megnyilatkozását áthatja az érzelmi világ melegsége. Az idegfeszítő 
munka láza nem akadályozza meg őt abban, hogy a dolgozó- 
szobájába betipegő kicsi unokáját ölébe ne kanja és engedélyt ne 
adjon néki az íróasztalon egy kis „rendcsinálásra."

Néha. úgy látszott, hogy céljai sokkal nagyobbak, mint a meg
valósításukra. adott lehetőség. Nem hátrált meg akkor sem. Ha egy
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fény kialudt, másikat gyújtott, mert a lángnak mindig égnie kel
lett. Belső lelki, szellemi értékeivel szinte hihetetlen munkabírás 
párosult. Bizony sokszor előfordult, hogy a canonica visitációknái 
az általa diktált tempó alatt sorba kidőlt a kíséret, csak ő nem. 
Példát mutatott a szolgálatban való elégésre.

Kapi Béla ugyanannyi súlyt és tekintélyt adott a püspöki 
tisztnek, mint amennyi súlyt és tekintélyt adott őnéki a püspöki 
tiszt.

Püpökségének ideje külön fejezete lesz az egyháztörténetírás
nak. A mi látásunk szerint egyházának azzal tette a legnagyobb 
és legmaradandóbb szolgálatot, hogy a formákba és kultúr- 
protestantizmusba élettelenült egyház kínai falán rést ütött a meg
újhodás és az ébredő egyház előtt, s ezzel előkészítette az egyházat 
a gyökerében megváltozott, időkben az egyház sorsdöntő nagy kér
déseinek Isten akarata szerint való megoldására.

Kapi Béla most letette püspöki tisztét. Visszavonul a közélet
től, hogy dolgozószobájának könyvrengetegében íróasztala fölé ha-' 
jolva letelepedjék az ő Urának lábaihoz. Hisszük, hogy amit ott 
kap: az élet kenyerét, tovább is osztogatni fogja szóban és írásban, 
mint nyugalmában is Krisztusnak hű szolgája.

Molitórisz János.

+ Balikó Lajos
1948 április 2-án halt meg 64 éves korában. Halála is olyan csendes, 

senkit sem háborító, mondhatnánk névtelen volt, mint egész földi élete. Soha
sem tartozott a mindenáron nagyotakaró egyéniségek közé, de annál hűsé
gesebb, megfontoltabb áldott karizmás lelkipásztor volt.

Felsőlővőn 1884-ben született. Balikó Mihály és Pathy Júlia szülei 
hamar észrevették, hogy az öt gyermek közül Lajos tanulni szeret. A tehet
séges diák sok kitüntetést kap. A Teológián is felfigyelnek rá, mert a sze
rény vasi diák már ekkor jól beszél görögül, héberül, sőt németül is. A 
Teológia után Lipcse, Rohonc, majd Kőszeg következik, ahol már mint gyüle
kezeti lelkész osztatlan szeretetnek örvend. Otthona mindenki otthona. 1922- 
ben a -kőszegi katonai reáliskolába szerződtette a honvédelmi misztérium, 
majd onnan 1929-ben Budapestre kerül tábori püspökség irodaigazgatóként. 
Ebben a beosztásban 1944-ig ezredesi rangot ért el számos kitüntetéssel. 
Ostrom után nyugállományba került s mint ilyen haláláig a budahegyvidéki 
gyülekezetben nyert munkaterületet.

Balikó Lajost talán minden prot. lelkész ismerte. 47 év alatt sok ember 
ügyes-bajos dolgát intézte el a nála megszokott pontossággal és lelkiisme
retességgel. Mint ember a legszerényebb és legigénytelenebb. Pedig sok 
tálentumos volt. Alig volt ember, aki úgy ismerte volna Petőfit és Aranyt, 
mint ő. Csodájára jártak hozzá, mikor heteken keresztül hosszú újságcikkek
ben elrejtett Petőfi-sort mindennap megtalálta és kevesen tudták, hogy szere- 
retett vejének hatalmas disszertációját ő fésülte át zamatos magyarságával 
és ő korrigálta teológiai szempontból is. Másokat sokszor a maga kárára 
előnyben részesített, de mégsem volt csalódott lélek. Szerény keresetéből tit
kon másoknak is adott. Legfájóbb sebe 3 elhunyt gyermeke és veje élete 
volt. De erről sem panaszkodott, hanem óramű pontossággal járta a nehéz 
utat Érd és Budapest között. Igehirdetése mindig evangélium volt, mert 
élete is örömhír volt azoknak, akik vele éltek és mellette dolgoztak. Azok 
kaptak tőle legtöbbet, akik közelében élhettek,
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1948 április 6-án temettük el a rákoskeresztúri hősi temetőben. A 116. 
zsolt. 15. verse vigasztalta meg a nagyszámú gyülekezetét, az ö kis és nagy 
családját. Áldott legyen élete és emlékezete.

Danhauser László.

+ Lazáry Sándor
Péterhegyen, Vasmegyében született 1892 szeptember 13-án. Atyja 

Zsupanek Péter kovácsmester és gazdálkodó volt, édesanyja Sárkány Teréz. 
Iskoláit szülőfalujában, majd Szentgotthárdon és a soproni líceumban végezte. 
A teológiát ugyanott 1917-ben. Mindjárt a kiterjedt, 4000 lelkes felsőcsalo- 
gányi misszió megszervezésére kapott megbízást. 1922-ben utasították ki 
Jugoszláviából, miután Marburgban és Muraszombaton három ízben volt be
börtönözve. Ekkor lett tábori lelkész. Egy évet szolgált Szombathelyen, kilen
cet Székesfehérvárt .tizenkettőt Pécsett. 1943-ban főesperesi rangban hosz- 
szabb időre frontszolgálatra ment, mint a megszálló erők vezető lelkésze. 
Onnan súlyos betegen került haza, majd Németországba. Hazajövetele után 
1946-ban nyugdíjaztatott, de egyházáért égő szíve új szolgálati helyet talált 
Zalaistv'ánd filiájának: Zalaszentgrőtnak lelkigondozásában; E kis gyülekezet 
pásztorlásában lelte földönfutóvá lett életének minden vigaszát és örömét. 
A kicsiben való hűség megható sáfárságában itt munkálkodott mindaddig, 
míg halálos betegsége meg nem állította.

1932-ben feleségül vette Lazáry Viktor honvéd alezredes háromgyer
mekes özvegyét, Karácsonyi Idát. Mostohagyermekei iránti szerétéiből néhány 
év múlva maga is felvette a Lazáry nevet. Boldog és példás házasságából 
egy negyedik Lazáry fiú született.

Lazáry Sándor csendes, igen melegszívű, hűséges lelkipásztor, az egy
házunk testéről leszakadt, annyira rokonszenves vendégnek kedves ajándéka 
volt. Egészen önmagára a falusi Ielkigondozásban talált.

A pécsi klinikán halt meg 1948 május 18-án s Pécsett is temették el 
igen nagy részvét mellett. — Élete a 131. zsoltár lelkületének volt a meg
testesülése. Schulek Tibor dr.

Gyerm ekistentiszteleti rendet
adunk e számunk mellékleteként. A lelkészek és kántorok részére készült 
példány kiadóhivatalunknál darabonként 1.50 Frt-ért még rendelhető. A gyer
mekek részére készült kis kiadvány nagy számban rendelhető darabonként 
10 fillérért.

Ez a gyermekistentiszteleti rend Kapi Gyula Gyermeklant-ja nyomán 
már évtizedek óta használatba került egyházunkban. Fakultásunkon ennek 
alapján tartották a gyermekistentiszteleteket és jelenleg is használják gyüle
kezetekben. Többek kívánságára közöljük. A gyermekistentiszteleti rendet 
Benczúr László, Scholz László és Veöreös Imre nézték át, s apróbb simító 
módosításokat eszközöltek rajta, ez azonban a daliami részt nem érinti.

Ma egyre fontosabbá válik a gyermekek között végzendő egyházi szol
gálat. Ez az istentiszteleti rend alkalmas arra, hogy a gyermekistentiszteletet 
megkedveltessük és az evangélium-hirdetés, Isten-dícsérés áldott alkalmává 
tegyük. Kérjük a lelkésztestvéreket, hogy ahol már eddig is használták vagy 
most vezetik be, közöljék szerkesztőségünkkel egy lapon.

Szolgálja ez a gyermekistentiszteleti rend is alázatosan — amíg esetleg 
jobb nem lesz — egyházunk istentiszteleti életének gazdagodását.
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Ébredés — ellenem, nélkülem, általam
.4 fiatal szolgatárs egyházkerületi missziói munkában rója 

remid ideje a gyülekezetek országútiját. Milyen tapasztalatokat 
szerzett munkája során a lelkészek és a gyülekezeti ébredés kap>- 
csolatáról? — erre a kérdésre felel az alábbi cikkben.

A lelki ébredés Istennek egészen különleges kegyelmi ténye. 
Nem lehet róla úgy beszélni, mint valami természetes, hétköznapi 
dologról és nem lehet könnyűszerrel napirendre térni felette. Az 
ébredés —  csoda. A  Szentlélek Úristen szívdobogtató, nagy esodája. 
Olyan megmozdulás, amelynek előidézője nem az ember, nem az 
emberi szó, nem is valami emberi eredetű szuggeszció, hanem Isten 
1 jelke. Az ébredés sohasem az immanencia köréből indul el, hanem 
mindig onnan felülről és ezért mindig van benne valami érthetetlen 
és mindig körüllengi valami mély titok.

Az ébredést nem minden kornak adja Isten. Vannak korok és 
idők, amikor a világosabb látású emberek nagyon szeretnének lelki 
ébredést, mert látják, hogy a kátyúba jutott, halódó egyházi életet 
egyedül ez segíthetné ki az élettelenség keserves állapotából. Ezek 
az emberek talán megfeszített erővel vetik bele magukat a szolgá
latba és sokat tusakodnak imádságban is Istennel azért, hogy adjon 
ébredést. Isten azonban sokszor nem felel ezekre a könyörgésekre, 
és nem méltányolja a becsületes emberi erőfeszítést sem. Nem ad 
ébredést olyankor, amikor pedig olyan nagyon szeretné az ember. 
Viszont vannak korok, amikor senki nem gondol a lelki ébredés 
szükségességére. Nem kérik, nem törik magukat érte, nem is várják 
és<egyszerre csak valahol, ahol a legkevésbé gondolná az ember, 
váratlanul és meglepetésszerűen felgyullad az ébredés tüze és úgy 
elhara pódzik, mint az erdőtűz. Az ébredés valóban olyan, mint az 
erdőtűz. Amikor valaki az erdő szélén szándékosan akar gazt égetni, 
sokszor gyufát gyufa után gyújtogat el és nem fog tüzet a nedves 
avar. Vagy ha meg is gyullad, keserves sziszegéasel, sok füsttel, 
kínlódva ég a gaz. de sohasem lesz belőle erdőtűz. Máskor meg ele
gendő egy kipattant mozdonyszikra, vagy egy eldobott cigaretta vég. 
hogy meggyulladjon egy egész erdő és a harangkongástól megriasz
tott ember szinte tehetetlenül nézi, hogyan harapódznak el félelmetes 
sebességgel a lángok és hogyan terjed á tűzvész egyik fűszálról' a 
másikra, egyik bokorról a másikra.

Legyen áldott az Isten, hogy időnként ad az egyházban ébre
dést ! Hiszen ilyenkor lelkek menekülnek meg az örök kárhozattól 
és jutnak el bűneik felismerésén keresztül Jézus Krisztusba vetett 
élő hitre, diadalmas keresztvénségre. Mert az ébredés nem divat, 
nem új szokás, amit ambiciózus emberek találnak ki konzervatívabb 
embertársaik bosszantására, hanem Tatén Lelkének az a munkája, 
amellyel lelki álomban szendergő embereket őszinte bűnbánatra, 
bűneik miatti megkeseredésre és a Jézus Krisztus vérében adott 
bünbocsánat elfogadására indít. Az embereknek az ébredésben soha 
nem lehet kezdeményező szerepük. Mindig csak alázatos eszközök,
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akiket a Lélek —  ha akar — felhasznál arra, hogy rajtuk keresztül 
tovább terjessze az ébredés tüzet. Az ember ugyan akadálya lehet 
az ébredésnek, és ez számára ítélet, de végeredményben meg nem 
akadályozhatja. Ha a kazánon elromlik a szelep, ahol a felesleges 
gőznek el kell távoznia, akkor a szelepen keresztül a gőz nem tud 
kijutni a szabadba. Viszont mégis kijut, ha akar, mert —  felrob
ban a kazán.

Mai magyar evangélikus egyházunkat. Isten méltatta arra, hogy 
közöttünk lelki ébredést adjon. Meggyulladt az erdő és terjed a tűz. 
Úgy látjuk, ellenállhatatlanul terjed. Nem lehet kioltani és nem 
lehet feltartóztatni. Nyomában elveszett; bűnös emberek riadnak fel 
a bűn álmából, törnek össze a bűnbánat keserves könnyei között, 
esnek kétségbe önmaguk romlottsága miatt és ragadják meg két kéz
zel, boldog örömmel —  mint a szabadulás egyetlen lehetőségét — , 
azt a kegyelmet, amelyet Tsten minden megtérő gyermekének nyújt 
a Jézus Krisztus vérében.

Mivel Isten Lelke ebben a világban odakötötte magát az igéhez 
és az ébredést kizárólag az ige hirdetésén keresztül munkálja, s mivel 
nekünk lelkészeknek a legfontosabb és elsődleges szolgálatunk az ige
hirdetés szolgálata, —  ezért itt az ideje, hogy beszélgessünk kissé 
arról, hogyan viszonylik a mi igeszolgálatunk az ébredéshez és egy
általán milyen viszonyban van egész lelkészi munkánk az ébredéssel.

Három lehetőség kínálkozik és mindnyájunk álláspontja nagy
jából belefér valamelyik kategóriába.

1. ÉBREDÉS —  ELLENEM. Egészen természetes, hogy ami
kor Isten Lelke ébredést munkál valahol, az nem fog mindenki 
részéről osztatlan tetszéssel találkozni. Ahol egészen személyesen, 
közvetlenül és tisztán felhangzik Istennek megtérésre hívó igéje, 
ott mindig felszisszen az ember és kezdi magát kényelmetlenül 
érezni, hiszen a megtérés eddigi életformájának teljes feladását, 
kedvenc bűneinek, sót dédelgetett bűnös önmagának teljes megutá- 
lását és a kegyelem fenntartás nélküli elfogadását jelenti. Csodál
kozunk. hogy a mai magyar evangélikus ébredésnek vannak ellen
ségei? Nem csodálkozunk. Ellenkezőleg, akkor csodálkoznánk és kétel
kednénk az ébredés valódiságában, ha nem volnának. Az azonban 
mégis szomorú, hogy közöttünk, az igehirdetés szolgálatára elhívott 
lelkészek között is akadnak még. akik ellenzik és gátolni próbálják 
az ébredést. Mert miért ellenzik? Talán féltik az egyházat az új 
..divattól ?“  Hiszen az ébredés nyomán éppen megújul az egyház. 
Talán féltik gyülekezetük békességét? Hiszen eddig sem volt békes
ség a gyülekezetben, ami pedig volt. az hamis békesség ^volt. Külön
ben is Jézus megmondta véleményét erről a békességről (Máté 10, 
34— 38). Talán úgy gondolják, hogy ébredés nélkül is üdvözülnek 
az emberek? Hiszen meg van írva: „Serkenj fel. aki aluszol es 
támadj fel a halálból és felragyog tenéked a Krisztus" (Ef. 5, 14). 
Egyedül az üdvözülhet az emberek közül, aki előtt felragyogott 
Jézus Krisztus úgy. mint a bűnösök Megváltója és aki a hitével bele
kapaszkodik a bűnbocsánat evangéliumába. He vájjon felragyog



hat-e így a Krisztus egy ember előtt, aki mélyen alszik a bűn 
álmában? Vájjon az „egészséges" igényli-e az orvost? Miért ellen
zik hát közülünk néhányan az ébredést, miért nem kémek gyüleke
zetükbe evangélizációt, miért nem hívnak gyülekezetükbe munkáso
kat, hogy azok terjesszék ott a tüzet? Azért, mert az ébredés a 
parókiát sem kíméli. Az ébredés a paptól és esaládjától is őszinte, 
komoly bűnbánatot és a Krisztus keresztje előtti összetörettetést’ 
életújulást követel. Ez pedig sokszor nekünk megy a legnehezebben.’ 
Aztán tudjuk, hogy az ébredés nyomán több lesz a munka. A  bűn 
álmából felriadt lelkek rágják majd a fülünket, hogy jöjjünk össze 
velük gyakrabban az ige körül és adjunk kielégítő feleletet égető 
kérdéseikre. Ez pedig véget vet a kényelmes papi életnek és a 
papot arra ösztönzi, hogy önmagát a szolgálatban elégesse. Ez pedig 
semmiképpen sem kívánatos az ó-ember számára.

Sajnos, vannak még lelkésztestvérek —  Istennek hála, egyre 
kevesebben — , akik ellenzik az ébredést és a sétabotjukkal próbál
ják oltogatni a gyülekezetükben fel-felcsapó • tüzet. Néha sikerrel. 
Be szomorú „sikerük" csak látszat. Isten Lelke fiilenemre is végzi 
gyülekezetemben az ébredést, én pedig nemcsak kimaradok belőle, 
de a Lélek oltogatásáért egykor számot kell majd adnom az Űr előtt. 
Már pedig: jaj a botránkoztatónak! (Máté 18, 6. 7.) Különösen, ha 
az Isten elhívott szolgája!

2. ÉBREDÉS  — NÉLKÜLEM. Kopott dervis áll a Gangesz 
partján. Némán, tétlenül, elmélázva, teljes mozdulatlanságba mere
vedve figyeli, hogyan folvdogálnak lassú méltósággal a szent folyó 
habjai. A szennyes hullámok néha egy-egy gerendát hoznak, néha 
egy állati hullát, olykor egy ember hulláját. Itt-ott örvények táton- 
ganak a vízben. Sötét mélységük félelmetessége megborzongatja a 
halandót. A dervist mindez nem zavarja, Ni csak! Amott egy csó
nak halad eszeveszett sebességgel az örvény felé. Benne egy eszét 
vesztett, az ijedtségtől félholt ember. Segíteni kellene rajta! Jaj, 
mindjárt odaér! Odaért! Már forgatja az örvény! Pillanatok alatt 
eltemeti a hullámsír! Elvész egy ember! A  halálsikoly velőtrázóan 
száll nagyon messzire. S a dervis nyugodtan áll a Gangesz partján. 
Nélküle folyik a szent folyó. Nélküle peregnek le súlyos drámák 
a vízben. Őt mindez egészen hidegen hagyja. —  Találkoztam szolga- 
társakkal, akik így nézték az ébredést. Nem bánták, ha. az ébredés 
munkásai felkeresték gyülekezetüket, Hidegvérrel hallgatták fel
ébredt híveik boldog áradozását Krisztus vérének1 szabadító erejéről 
és az élő keresztyénség diadalmas szépségéről. Nem érdekelte őket, 
hogy gyülekezetükben egyesek megmenekülnek a kárhozattól. Nem is 
tudtak örülni ennek. Viszont nem is fájt nekik, hogy még nagyon 
sokan élnek bűnben, hitetlenségben. Isten átka alatt s ezek elvesz
nek örökre. Gyülekezetükben bármilyen szekta és bármilyen ébre- 
dési irány gyökeret verhet. Nem bánják, ha van ébredés, de azt sem 
bánnák, ha nem volna, Hitre jutott híveik riadt szemmel, nagy 
csodálkozással és szomorú szívvel nézik pásztorukat, akitől vezetést, 
irányítást, biztatást várnának. Vergődnek és el vannak gyötörve, 
mint a pásztor nélkül való juhok.

4 19
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Halad az ébredés nélkülem is. Az én passzivitásom Isten Szent 
Lelkét mentő munkájában nem gátolhatja meg. De én így nemcsak 
kimaradok az ébredés áldásaiból, hanem egyszer számot is kell ad
nom a közömbösségemért. Akkor majd ráhelyez engem az én Uram 
annak az igének a mérlegére: „Aki velem nincs, ellenem van.“ 
(Luk. 11, 23.) S altkor vájjon nem fogok-e könnyűnek találtatni?'

3. EBREDES —  ÁLTALAM.  Nagy boldogság, amikor Isten 
Lelke engem használhat fel a gyülekezetben az_ ébresztésre. Nem 
arról van szó. hogy minden lelkésznek országos hírű evangélistának 
kell lennie. "Egyszerű evangélista lehet minden lelkész es legyen is 
a szó űjtesta mén tömi értelmében. ..Hirdesd az igét. Állj elő vele 
alkalmas és alkalmatlan időben!“ (II. Tim. 4. 2.) Ez a dolgunk 
Ezért vagyunk. Ebben van egyedüli létjogosultságunk ma. S aki ezt 
teszi, aki hajlandó régi, letűnt teológiai irányzatok sallangjaitól 
megszabadulni, önmagára alkalmazni és a lutheri teológia értelmé
ben tisztán hirdetni az igét. annak a hűséges munkáját Isten Lelke 
felhasználhatja a gyülekezet ébresztésére. Igaz, hogy a gyülekezet
ben nem fog mindenki tapsolni neki. Igaz. hogy lesznek, akik ökölbe
szorított kézzel ellenségesen támadnak rá. Nem baj. A tisztán hirde
tett ige mindig megosztja a hallgatókat. Vigasztaló, hogy az ilyen 
lelkész mellé mindig odaáll az üdvözölő emberek hazafele tartó 
kis nyája. . , .

Olyan jó. amikor Tsten Lelke engem is fel tud használni a 
gyülekezet ébredésében. Olvan jó, amikor a megkegyelmezett bűnö
sökkel egvütt térdelek a kereszt előtt, együtt tanulmányozzuk az 
igét. együtt szakad fel a szívünkből az imádság és együtt ölel at 
bennünket — . nyájat és pásztort —  Istennek a Jézus Krisztusban 
hozzánk lehajló kegyelme. Olvan jó. amikor a ..hivatalos egyház", 
a Luther-kabátos pap nem ellensége, vagy közömbös szemlélője az 
ébredésnek, hanem hordozója, munkása és terjesztője^

Az ébredés Tsten hatalmas munkája, amelv végbemegy elle
nemre is. nélkülem is. de végbemehet általam is a gyülekezetben. 
S z a b a d  könyörögnöm azért hogy általam, az én bevonásommal, az 
-én felhasználásommal menjen végbe!

Tarjáni Gyula.

Egyházunk mai helyzetében egyre fontosabbá válik a vallástanítás. 
Ennek a munkának súlya most javarészt lelkészek vállára esik. A Lelki- 
pásztor elhatározta, hogv segítséget szeretne nyújtani ehhez az annvira 
fontos i oly hamupipőke-szerepre kárhoztatott munkához. A homiletikai 
munkaközösségek mintájára egyeló'rc próbaképpen két katechetikai munka- 
közösséget hív életre, s ezek munkájának első eredménvét a következő 
számban közzéteszi. • Az az elgondolás, hogy egy-egv vallásórai tanítási egy
séget dolgoznánk fel különböző osztályoknak soronlevő tananyagából. Ez a 
tanítás vezérfonalául szolgálhatna, de ezen túlmenően általában mintát is 
adhatna a vallásórákra való készüléshez és az óra kialakításához, isten adja, 
hogy tervünk megvalósulhasson. Az első kísérlet nyomán fogunk azután hozzá 
a munka rendszeresítéséhez és kiszélesítéséhez.
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Egyházi szolgálatunk iskolák nélkül
Ha az ember elveszti egyik érzékszervét, a többi négy érzéke 

élesebbé válik, hogy valamikép átvegye a hiányzónak működését. 
A  vak tapintása és hallása olyannyira kifinomul, hogy már a leve
gőn át kitapintja az előtte álló falat és megérzi a feléje közelgő 
járművet. Egyházunk iskoláit vesztette el, szolgálatának tehát olyanná 
kell alakulnia, hogy elvégezze valamikép azt a munkáját is, melyet 
eddig iskolái útján végzett. Lehet, hogy, különösen kezdetben, nem 
tudja ezt pótolni, még csak meg sem közelíteni, később azonban 
ugyanúgy, sőt talán még jobban elvégezheti („a hit a nem látott 
dolgok valósága"), mint ahogy Beethoven süketen alkothatta és vezér 
nyelhette legszebb szimfóniáit.

Mi az a többlet, amit az evangélikus iskola adott vagy akart 
adni az állami oktatáson felülf (Egyesek szerint ilyen vallási több
letről nem is beszélhetünk a közoktatásban, mint ahogy a szív vagy 
a fej nem többlete az emberi szervezetnek.)

Az evangélikus iskola nem csupán írást, olvasást, számolást és 
magasabb tudományokat tanító intézmény volt, vagy akart lenni, 
hanem az ismeretek, a tudás nyelvén, annak eszközeivel és közegein 
keresztül tett bizonyságot Istenről. A  reformáció iskolái azért kezd
ték a népet olvasni tanítani, hogy maga is olvashassa a nyelvére 
lefordított és a kezébe adott Bibliát, azért művelte hívei elméjét 
és szívét, hogy a Szentlélek alkalmas eszköze legyen az ige meg
értésében. Az újabb időkben már evangélikus iskoláinkat is elárasz
totta a szekularizmus szelleme. Ha a hit mécsese nem is világított 
benne messzevilágító fénnyel, ha más világnézetek lobbot vető lángja 
világította be egy-egy időre a tudás és nevelés birodalmát, sohasem 
mondott le sajátos egyházi célkitűzéséről: hogy a tudás egészét be
állítsa az evangélium megvilágításába, Sohasem mondott le arról 
•az igényéről, hogy hitünk világossága bevilágítsa a tudás egészének 
horizontját s rajta kívül nincs fény (még a tudomány önelvű világ
nézete sem az), amely az ember számára ezt a szolgálatot kielégít') 
módon elvégezhetné. Nélküle számunkra a legmagasabb tudás is 
homályos, értelmetlen, rendezetlen, széthulló halmaz marad.

Iskoláinkat elveszíthettük (akár lágy, hogy Isten büntetéseként 
elvétettek tőlünk, mert ebben a szolgálatban hosszú időn keresztül 
híveknek nem találtattunk, akár más okból), erről a szolgálatunkról 
azonban le nem mondhatunk. Fel kell vetnünk tehát- a kérdést: 
hogyan láthat a vak, hogyan beszélhet a néma, hogyan végezheti el 
iskolai szolgálatát evangélikus egyházunk iskolák nélkülf

Legyen ez mindannyiunk gondja és igyekezete. Szeretnék ez
úttal rámutatni egy olyan útra, amely —  noha benőtte a gaz és 
tövis —  ma is járható és szélesbíthető.

Minden tudományágnak vannak olyan nyílásai, amelyen keresz
tül az ige fénye beáradhat. Nyissuk meg ezeket a nyílásokat és 
engedjük beáradni rajtuk az életadó világosságot. Néhánv példa :

1. Két párhuzamos egyenes a végtelenben vagy találkozílc, vagy pár
huzamos marad, vagy távolodik egymástól. A végtelenbe nem mehetünk, 
hogy tapasztalatilag dönthessük el ezt, de bármelyik feltevést fogadjuk el,
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mindahárom igaz, mindahárom feltevésen egy-egy új geometriai szemlélet 
épül fel, mely egyformán érvényes, legfeljebb az egyik a másikban, mint 
annak alkalmazott esete, bennfoglaltatik. Íme, tudásunk ilyen hitbeli előfel
tevéseken alapul, tehát valami olyanon épül fel végső fokon, amely már 
a tudás határán kívül esik.

2. A szám megalkotása, a számolás maga is csoda: hogyan lehet az 
egy sok és a sok egy? Nincsen két egyforma emberarc, két egyforma levél 
a fán, két egyforma valóság. De még ha sikerül is két vagy több egymással 
teljesen egyenlő, anyag, fajsúly, térfogat, kémiai összetétel és alak stb. 
tekintetében teljesen megegyező tárgyat alkotnunk, velük azért tulajdon
képen még a legegyszerűbb számolási műveletet sem végezhetnénk el, mert 
a valóságban mégsem egyenlők, nem férnek el pl. egy térben, az egyik 
a másikhoz képest első és így tovább. Hogy a legegyszerűbb számtani műve
letet elvégezhessük, fel kell tételeznünk egy valóságfeletti ideális világot, 
a fogalmak világát, amelyre az összes teremtmények közül egyedül az Isten 
képére és hasonlatosságára teremtett ember képes s amelynek törvényszerű
ségeit az ember nem maga alkotja, hanem csak elméjével befogadhatja és 
csak egy bizonyos mértékben alkalmazhatja saját, való világára. Megisme
résünk nem közvetlen, hanem ilyenformán közvetett: „rész szerint van ben
nünk az ismeret", „ . . .  tükör által, homályosan látunk s nem színről színre", 
erről a páli igéről tesznek bizonyságot a tudomány igazságai.

3. A természeti törvényekben Isten világot fenntartó akaratát keli lát
nunk. A legkiválóbb természettudósok Isten gondolatait kutatták. Azóta sze- 
kularizálódott ez a látásunk. Ma már nemcsak relativizálni, de mithológiává 
szeretnék tenni a természet-törvények eddig szilárdnak hitt pillérjeit. Kiderül 
azonban, a rajtuk épülő technika beszédesen bizonyítja, hogy gyakorlatilag 
használhatók, elméletileg viszont egy koordináta-rendszeren belül, tehát rész 
szerint valóan igazak. Nem volt igazuk azoknak, akik egyfelől isteníteni 
akarták a természeti törvényeket s velük teremtő Istenüket akarták kizárni 
a világból a nemrég letűnt ú. n. mechanikus világképben, de nincs igazuk 
másfelől azoknak sem, akik tudományelméleti nihilizmusukban meg akarták 
semmisíteni Isten világot fenntartó akaratát. Legföljebb arról lehet szó, hogy 
azt egyre nagyszerűbbnek, többrétűnek és csodálatosabbnak lássuk.

4. Az anyagelvű világkép az anyag önmozgásából akar mindent le
vezetni. De az emberi elme nem tud itt megállani: tovább, feljebb kérdez. 
Nem is tudja magát leszoktatni a tovább- és feljebbkérdezésről. Lelki világa 
úgy van alkotva, hogy nem tud önmaga erőszakolása nélkül megállani egy 
ilyen immanens ponton. Aki leszoktatja magát e tovább és feljebbkérdezésről, 
aki meg tud állani egy ilyen relatív ponton, az olyan vakhit rabságában van, 
amelyhez képest a tovább és feljebb kérdező és feleletet nem találó ember 
állapota szellemi, belső szabadság.

5. Egy természeti vagy társadalmi törvényszerűség nem azért és azóta 
érvényes, amiért és amióta az ember felfedezte. Érvényes volt már azelőtt 
régen, mielőtt észrevettük és felismertük volna., A keresztyén ember ezen
felül és ebben azt is meglátja, hogy már azelőtt is Istent dicsérték, mielőtt 
felismerésükkor minekünk is kinyilvánították ezt. A keresztyén ember azt is 
meglátja: Isten az, aki megengedte felismerésüket épen most, s nem később, 
sem előbb, meggazdagítja vele emberi világunkat, sőt mivel előbb terem
tette meg számunkra, mielőtt felismertük volna: íme, előbb szeretett minket.
Azt is meglátja, hogy a természeti törvények alkalmazásával olyan erők
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birtokába jutott, amelyekkel nem bír, előbb tudja vele önmagát elpusztítani, 
mint megváltani: a teremtett világ sóvárogva . várja Isten fiainak m eg
jelenését.

6. Mai tudományos világképünk szerint az anyag valamiféle szerkezet, 
viszony, épúgy mint az élet és a gondolat, csak emezek sokkal bomlóbbak 
nála. Eddington szerint a világegyetem legjobban egy gondolathoz hason
lítható. . Az elvonás, az ember legfontosabb képessége, mi más, mint a szer
kezet fölvillantása érzéki terhének vállalása nélkül. A tudás helyes mód
szere az, hogy a szerkezet felfogó segédeszközeit folytonosan cserélget
jük állandó alkalmazkodásban a valósághoz. A fogalmazás nem egyenlő és 
nem egyenlíthető a valósággal. Hányszor esett már áldozatul a tudomány, 
a tudományos kutatás eme talán legnagyobb kísértésének. A dolgok jelle
gét ismerhetjük meg csupán és nem magukat a dolgokat; a dolgok jellegét 
a szerkezet adja meg, de a szerkezet, bár vizsgáló elménk számára hozzá
férhetőbb, mint az élet vagy az anyag, mégsem önálló valami. Csak egy 
nyilatkozása valaminek, ami mögötte van, amiről semmit sem tudunk. — 
Íme, a tudomány helyes módszere, haladása azon alapszik, hogy az ember 
belenyugodott, hinni tudott . egy olyan felettes tényező valóságában, melyet 
elméjével ki nem kutathat, — különben menthetetlenül áldozatul esnék annak 
a kísértésnek, hogy fogalmait, fogalmazását a valósággal egynek vegye s 
ez már a tudomány megrekedését, halálát jelenti. A mai természettudomány 
és a technika annak köszönheti fejlettségét, hogy nem magát a természetet 
kutatta és akarta megfejteni, hanem a természeti jelenségek szerkezeteit, 
viszonyait, működéseit kutatta, mintegy emberi, anthropomorf módon val
latta újabb és újabb segédeszközökkel s a kivallatott igazságokat nem istení
tette — ami a tudomány megállását jelentette volna •—, hanem a maga 
módján betöltötte az első parancsolatot: En vagyok a te Urad, Istened. . .

Mindezek a példák csak azt akarják mutatni, hogy minden tudo
mány szilárdnak és áthatolhatatlannak látszó falán vannak olyan 
nyílások, újra és újra vághatok ilyen nyílások, melyeken át az ige 
fénye beáradhat. Ezeket a nyílásokat észre kell vennünk, meg kell 
nyitnunk; ha eltömődtek, ki kell tágítanunk és meg kell mutatnunk 
kultúremberekkel folvtatott diszkussziókban, diákok pásztorolásában, 
tanárok és tanítók komoly beszélgetéseiben. Az egyetemes papság 
nélkül egyházunk ezt a szolgálatát el sem végezhetné. Az evangé
likus vallású kultúrember. elsősorban a diák, tanító és tanár tovább 
is el van kötelezve egyetemes, papságából eredő eme egyházi szolgá
latra. Isten tőle, az ő hitétől többet vár, ezt is várja és sajátképen 
ezt: akik a tudás mezein járnak, azoknak a tudományukon keresztül 
lehetséges és kell bizonyságot tenni Istenről; ami nem minden hívő
nek adatott, közülük is nem mindenkinek egyforma mértékben ada
tott meg', de bizonyos mértékig mégis mindegyiküknek megadatott, 
hogy lehessenek az igehirdetés élenjáróinak pionírjai.

Egyházunk további szolgálata ezen az úton még az is, hogy 
ezeket a tudás, a különböző ismeretek nyelvén történő bizonyság- 
tételeket összegyűjtse, belevigye a köztudatba előadások, konferen
ciák útján. A teológia a legújabb világképet, annak minden elemét 
hamarább állítsa be az evangélium megvilágításába s hamarább 
foglaljon állást iránytmutatóan minden felvetődő és felvetődhető 
kérdésben, még mielőtt más világnézetek propagandája legázolhatná



424

a gyönge lelkeket. A  szellem szekularizálásáért elsősorban ő felelős, 
ha a valláspótló világnézetek harc nélkül foglalják el híveink lel
két, sőt oda, mint légüres terhe, hézagpótlón, hívásra vonulhat
nak he.

Mindenkit, aki a tudás birodalma felé elindul, ebben a biroda
lomban jár-kel, vagy épen már magasabb csúcsokra hágott, egyházi 
szolgálatunk ellát a hitnek látásaival. Teszi ezt Isten dicsőségére 
művelődő hívei leikéért, ugyanakkor azonban nem utolsósorban 
—- a szellemi szekularizmus leküzdésével —  a tudomány haladásának 
biztosítására, mely nekünk éppen olyan drága és fontos, mint azok
nak, akik vele hitünk rovására tudnak visszaélni.

Ferdinánd István dr.

A munkás kegyességrajza
Ebben a mostani pillanatban is emberek ezrei vájják a bányák 

nyirkos, sötét mélyén a szenet, végzik a finom mechanika türelem
feszítő munkáját, sürögnek-forognak a Martin-kemencék körül, oda
hajolnak az ütemesen zakatoló gépeik fölé, építik a hidakat és vasúti 
sineket raknak le, viszik a villanyvilágítást eldugott falvakba és mun
kában égő életük nyomán egyre több valósul meg Isten parancsá
ból: „Hajtsátok birodalmatok alá a földet!“ (I. Móz. 1, 28.) Az 
egyre nagyobb méreteket öltő gépesítés és üzemesítés egyre több em
bert foglalkoztat s tesz ipari munkássá. Ha hazánkban évente 2000 
új mérnökre van szükség, ez csak azt bizonyítja, hogy hatalmas jövő 
előtt áll a magyar ipar. Evangélikus egyházunknak alig van gyüle
kezete, amelyben ipari munkás ne lenne. Nemcsak a munkásosztály 
egyre növekvő súlya miatt, hanem gyülekezeteink egyik legfontosabb 
kérdéseként kell foglalkoznunk, mint egészen aktuális kérdéssel, a 
munkás kegyességrajzával.

Ha a társadalmi helyzet szempontjából adódó kegyességi különb
ség szempontjából összehasonlítjuk a munkásság, parasztság és értel
miség sajátos kegyességi helyzetét, akkor azt látjuk, hogy a mun
kásság lelki helyzete eltér mindkettőtől.

a) A  falu tipikusan népegyházi jellegű, különösen ott, ahol a 
régi paraszti társadalomszerkezeten nem sok változás esett. Az egy
ház szervesen beépült az emberi közösségbe, a népszokás és a keresz- 
tyénség határa elmosódott, amint azt különösen az ünnepeknél is 
láthatni. (Lásd: a Lelkipásztor júniusi számában „A  paraszti kegyes
ség fordulópontja" c. cikket.) Itt az igaz keresztyénség egyenlő a 
falu íratlan szabályai szerinti életmóddal s viszont ez az Íratlan 
illemtan egybeesik az egyház erkölcsi tanításával. Nincs személyes, 
individuális hit, csak konvencionális vallásosság, ami viszont köte
lező, hiszen így illik, a becsületességhez és a tisztességhez tartozik. 
A parasztembert nemcsak ez a népegyházi jelleg, hanem az első hit
ágazat világában való élet is közel viszi a templomhoz, hiszen ember- 
feletti tényezőktől függ termése, állatai életben maradása. A nép
szokásnak és népvallásnak e formai kegyességben és látszatkeresztyén-
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ségben váló ötvözete mérhetetlen gátat jelent az élő Krisztusban való 
hitrejutás tekintetében, mert a falu vallásos ugyan a maga módján, 
de ebben a tradicionális vallásosságban nincs sok köszönet az evan
géliumi keresztyénség szempontjából.

b) Az értelmiségi embernek ugyancsak van ilyen kísértéssel teli 
kapcsolópontja, ami a keresztyénséghez fűzi. Tanulmányai alatt látta, 
hogy milyen óriási történelmi szerepe volt a keresztyénségnek a kul
túra előbbrevitele terén. A nagy átlag: idealista. „Szent“ meggyőző
déssel hiszi, hogy az emberi szellem gyönyörű alkotásai közöl az igaz, 
szép, jó mellől nem hiányozhat az isteni sem, vagy az ideák nyelvét 
a valóság nyelvére fordítva: a tudomány, a művészet, az erkölcs 
mellől nem hiányozhat a vallás sem, hiszen ezeknek a gyümölcse 
a kultúra, amelyre oly büszke az emberi szellem, mint a maga 
alkotásainak legdrágább kincsére. Az értelmiségi ember —  szórvá
nyos kivételektől eltekintve —  történelmi érzékénél fogva mindig 
meghajol a keresztyénség igazságai és történelmi eredményei előtt. 
Más kérdés azután, hogy az értelmiségi ember és a keresztyénség 
közötti eme kapcsolópont sokat ér-e az evangélium fényében ? Hiszen 
itt ugyanúgy eltorzul ez a kegyesség a kultúrkeresztyénség irányába, 
mint ahogy a paraszti kegyesség mellékvágányra csúszik a nép
vallási jelleg miatt.

c) A munkásság már elszakadt a falutól s méginkább a paraszti 
életstílustól, megszabadult tehát annak a kegvességi kísértéseitől is, 
viszont az értelmiségi emberrel nem volt módjában belepillantani a 
keresztyénség történelmi távlatának kultúrötvözetébe, mentes tehát 
ennek a kísértéseitől is. Számára nem a keresztyénség félreértése és 
megüresítése a veszedelem, hanem egyenesen a keresztyénség fölös
legesnek tartása. Nem él az első hitágazat világában, mint a paraszt, 
sem nem érzi a történelmi összefüggéseket, mint az értelmiségi, nem 
fűzi tehát semmi a vallásossághoz. Ez a tény bizonyos fokig előny 
az evangéliumi keresztyénség számára, mert ha arra a lélektani 
jelenségre gondolunk, hogy nehezebb a rosszul megtanult dolgot újra 
megtanulni, de helyes formában, akkor világos lesz előttünk, hogy 
a paraszti és értelmiségi „1 ángy meleg" keresztyén séggel. amely be 
van oltva az evangéliumi keresztyénség iránt való immunitásra, több 
lehetőséget rejt magában a munkásság „hidegsége" Jézus Krisztus 
számára, mert itt inkább van elől ről-kezdés-.j el lege az evangélium 
hirdetésének, mint foltozgatás- és tatarozás-jellege.

Viszont kétségtelen a munkás a n t i k r i s z t i á n u s kísértése 
is. Mindez már abból a lélektani helyzetből is következik, amelyben 
van. A munkás a számok embere. Azt látja, hogy mekkora szerepük 
van a mennyiségeknek, micsoda kérlelhetetlen következetesseggel 
ismétlődnek a természeti törvények, a vas mindig ugyanannál a hő
foknál kezd izzani, a gépek mindig ugyanolyan mechanizmussal jár
nak, elveszti a fogékonyságát aziránt, hogy van kegyelem is, van 
más is, mint előre kiszámított s az ok és okozat törvényszerűségén 
megvalósuló mechanizmus.

Látja az emberi erő hatalmas voltát, amikor óriási hidat, impo
záns mozdonyt, hőálló olvasztó kemencét készítenek. Megragadja a
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látvány és az eredmény nagyszerűsége, s közel áll ahhoz a vélemény
hez : nincs .természetfölötti, csak mennyiségek vannak és energia van, 
ha nem is „én“ számítok, de a kollektív emberi erő: az a minden
ható, mindenre képes, győzhetetlen hatalom.

Az emberi produktumok, a gépek és alkotásaik mind logikus, 
észszerű, számszerű, világos, belátható rendben jöttek létre, könnyen 
adódik ebből a megfigyelésből a tanulság levonása: minden racioná
lis, nincs megmagyarázhatatlan, minden gyanús és kételkedésre ad 
okot, ami az értelem fényénél nem érthető meg.

A  természettudományi gépkorszak nem hagyja a munkás lelkét 
sem érintetlenül, hanem világnézetalakító hatásával kitermeli a maga 
típusát: a technikai és gazdasági érdeklődésű embert, a „homo tecli- 
nicus“ -t és a „homo oeconomicus“ -t. Mindkettő a tények világában 
él, kizárólag gyakorlati, praktikus hasznossági szempontot érvényesít. 
Ami a matérián felül van, az vagy csak naiv látszat, vagy egyenesen 
szándékos megtévesztés. Az anyag fontosságát dübörgik a gépek, 
ezt hirdetik a monumentális építmények, ez árad ki a gyárból s köny- 
nyen jön a következtetés: ez mindennek a mértéke és értelme. A  
munka is mérhető, a teljesítmény is. Az energia is mennyiség s ennek 
az ellenértéke, a bér is mennyiség, a fizetés sem más, mint a munka- 
és termelvénymennyiség átszámítása pénzmennyiségbe. Ami viszont 
nem kézzelfoghatóan hasznos, ami nem mérhető, annak az érték
volta is kétséges. A  vallás tehát nem mennyiség, nem anyag, nem 
mérhető valami, éppen ezért idegen ettől a világtól s nem tudnak 
vele mit kezdeni.

A  vallás kérdéseit könnyen a megismerhet ellen dolgoknak a 
kategóriájába osztják be. így a dolgok megismerhetőkre és meg- 
ismerhetetlenekre bomlanak. Ezek közül a vallást tekintik annak, 
amit az ember nem ismerhet meg: ott csak a vélekedésnek, találga
tásnak, relativitásnak van helye. Biztos tudás csak a természet terü
letén van. A  megismerhetetlen dolgok birodalmában a vallás egy 
szintre kerül a babonával, mithológiával, amelyek a régi idők tech- 
nikátlan és naiv emberei számára jelentettek valamit, de ma már a 
modern ember az ilyen illúzióra nem szorul rá.

Éppen azért, mert az ipari munkásság egész életstílusa kollektív 
élet, kiélezett érzékük van a szociális igazság iránt, A  természet 
legyőzésének ezerfejű harcosa: a munkás. Mivel ez a harc a terv- 
szerűség, intézmény esség, kollektív erőfeszítés jegyében zajlik, igen 
fontossá lesz a szociális kérdés. A  munkás számára kiélezett probléma 
a szegénység és gazdagság viszonya, a vagyonos kapitalista és a dol
gozó proletár közötti különbség, aki csak munkaerejéért kapott béré
ből él. Élesen bírálja a keresztyénséget is a szociális igazságtalan
ság pártolásakor, vagy a szociális tehetetlenség eseteiben. Botrán- 
koztató számára a külső egyházi élet minden antiszociális vonása, 
a papok kapitalista ízű írásmagyarázatai a vagyoni kérdésekben, a 
társadalmi különbségtevés és előjogok maradványa az egyházi tiszt
ségek betöltése terén, vagy akár csak a vidéki templomi ülőhelyek 
osztálytagozódása esetén. A  vallás fokmérője számára az, hogy a 
szjoeiális igazság hirdetése és megvalósítása szempontjából meny
nyit ér 1 I
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Benne él a munkamódszerek és technikai újítások világában, 
a legaljábbat tekinti értéknek és elavultnak látja azt, ami régi és a 
múlté,: hiányzik a hagyománytisztelete, ami a parasztnál éppen az 
egyik legjellegzetesebb vonás („a  nagyapámnak is jó vót, nekem is 
jó.“ ) Az emberi tekintély sem játszik nagy szerepet a munkásnál,, 
csak az eredmény hatja meg, a kézzel fogható produktum. A kol
lektív embernek nincs valami különös érzéke az individuális nagyság, 
a „nagy ember" és a vallási tekintély iránt.

Amint a parasztság kísértése a konvencionális vallásosság, az 
értelmiségé a még mindig élő kultúrprotestantizmus, úgy a mun
kásság kísértése a modern szekularizáció. Gyülekezeteink ezek között 
a kísértések között hánykolódnak! Az egyház Ura pedig éppen a 
különös kísértésekben állók felé küldi szolgáit, hogy testvéri segít
ségül legyenek nekik. Semmiképen sem járnánk helyes úton, ha a 
kísértéseket mégjobban megnövelnék azzal, hogy a parasztgyülekeze
teket beleandalítanánk amúgyis konvencionális vallásosságukba; az 
értelmiségi gyülekezetei a kultúrprotestantizmus irodalomból idéz
gető, filozófiával teletűzdelt, vagy zenei műalkotásokkal hatást elérni 
akaró módszereivel szolgálnék ki. —  hasonlóan helytelen volna, ha a 
munkásgyülekezeteknek valamiféle „keresztyén szocializmus"-t akar
nánk hirdetni. Döntő a különbség a között, hogy a könyvkiadók és 
színházak világában szokásos közyéleménykutatással kipuhatoljuk 
evangélikus közösségünk közvéleményét s azt kiszolgáljuk azzal haj
longva a gyülekezetek előtt: mit parancsolsz felség? —  vagy pedig 
a között, hogy ahhoz alkalmazkodunk, akinek szolgái vagyunk, Jézus 
Krisztushoz s az ő akaratát keressük, hogy mit üzen a gyülekezetek
nek, mivel akar minket kiküldeni a különös kísértések viharában 
álló testvéreinkhez? Mert egészen bizonyos, hogy ő azt akarja, hogy 
mindenki megtérjen és éljen, még a kísértés alatt állók is !

Munkástestvéreink között való szolgálatunk —  éppen különös 
lelki kísértésükre való tekintettel —  nem lehet egyéb, mint a tel
jes értelemben vett evangélizációnak, sőt esetleg missziónak a szol
gálata, ami a már nem- vagy még nem-keresztyén térítő munkát 
jelenti. Krisztust kell prédikálnunk, mégpedig mint megfeszítettet 
(I. Kor. 2, 2.), azzal a felülről vett erővel, amint azt az őskeresz- 
tyénségben és a reformációban is láttuk.

Ha a mi testvérünk előtt csak a realitás számít és az eredmény, 
amit kézzelfoghatóan tapasztalhat, akkor látnia kell „a régiek el
múltak, ímé újjá lett minden" (II. Kor. 5, 17.) apostoli ujjongásnak 
a realitását a mi életünkben. Isten szemléltető eszközként, példaként 
állítja oda tanítványait, mint Pált. a gyülekezetek elé, hogy rajtuk 
szemléltesse a világ előtt; íme, ez első a bűnösök között, de a. Krisz
tus váltságvére által benne mutatom meg legelőbb teljes hosszú- 
tűrésemet, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek bennem az örök
életre (I. Tim. 1, 16). Kemény feladat ez számunkra, de ha kevés 
a szóbeli keresztyénség érvelése, nincs más hátra, mint odaállni és 
Isten parancsára. realitást mutatni a realitást keresőiiek: a meg
újult életekben. A kegyelem tényei különben is mind realitások, csak
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a mi bűnünk az, hogy azok szavakká változtak csupán s egyebet 
nem is jelentenek már.

Ha a mi testvérünk alig tudja elképzelni a kegyelem tényét, 
igaza van, mert az csoda és nem magátólértetődő valami, a kegyel
met t úlgyorsa n csak a „ jó  Istenke“ képzete tudja mindenhová oda
varázsolni. Itt éppen alkalom nyílik annak hirdetésére, hogy a Krisz
tus borzalmas szenvedésének és ártatlan bárányvérének a "drága ára 
tudta csak áttörni a kegyelem falát és csak benne nyílik meg Isten 
irgalmas volta!

Ha a mi testvérünk a kollektív emberi erőben és annak gazda
sági jelentőségében bizakodik, tegyünk bizonyságot arról az Istenről, 
aki őt is megajándékozta a munkamegosztásban élő és védelmet 
nyújtó társadalommal s aki naponként bőven megad minden maté
riát életfolyamatainkhoz, esőt ád mind az igazaknak, mind a gono
szaknak, mert szent türelemben várja minden gyermekét az atyai 
ház, a kegyelem megterített asztalával és az új élet fehér ruhájával.

Ha a mi testvérünk vádolja a keresztyénség képviselőit a Szent- 
írás szociális üzenetének elhanyagolásával, fogadjuk Isten ítéleté
nek mindazt, amivel megtérésre hívja az Úr az ő nyáját. Isten ki
nyilatkoztatásának fényében lássuk a magántulajdon kérdését: „Az 
Űré a föld és annak teljessége!" (24. zsolt. 1.) Ismerjük meg a 
keresztyén sáfárság fogalmát, amely nem ismeri a korlátlan magán- 
tulajdon fogalmát, minden tulajdont az Urra ruház s olyan tálen- 
tumnak tekinti, amellyel egykor el kell számolnunk. A római jogi 
magántulajdon fogalma helyett a keresztyén sáfárság fogalmán 
keresztül nézzük a szegény-gazdag kérdést is !

Merjük letenni a népegyházi jelleg folytán ránk adott közjogi 
tekintélyt. Ha a tanító tekintélye nem pálcájának vastagságától 
függ, akkor a lelkészi tekintély sem annak közjogi rangjából adódik. 
Elég nékünk a Krisztus szolgájának és foglyának dísztelen, egyszerű 
címe. Bárcsak ez lehetne igazán a miénk!

A mi munkástestvérünknek igaz, hogy nem valami elvont teo
lógiai nyelvén való igehirdetésre van szüksége, de viszont nem is kell 
erőltetnünk az ő nyelvén való szólásunkat, hanem meg kell tanul
nunk a hitnek a nyelvén beszélnünk! Igehirdetésünk sem azért hatás
talan, mert nem a munkásság, parasztság vagy értelmiség nyelvén 
szólunk, hanem azért, mert a felülről való erő kevés bennünk, a hit 
nyelvén. Isten nyelvén, a Szentlélek adta módon nem tudunk szólni! 
A „dünamisz tou theou“ -t nem pótolhatja semmiféle előadásbeli 
alkalmazkodás a hallgatósághoz. Isten áldott igehirdetői akár paraszt, 
akár munkás, akár értelmiségi gyülekezet előtt egyaránt tudtak ha
talmasan szólni s az általuk hirdetett ige erő volt, minden hívőnek 
üdvösségére! (líóm. 1, 16).

A munkás, a paraszt, az értelmiségi ember különös kísértéseire 
-sincs kiilön-külön recept, csak egy van: a Bárány vére! Ezt lehet 
külön-külön utakon szolgálni, de valamennyi számára csak az élő 
hitnek, élő keresztyénségnek, élő egyháznak lehet új életre mozdító 
ereje, amely a feltámadott és élő Krisztus követségében jár!

Dr. Ottlyk Ernő.
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Az amszterdami világkonferencia
— 1948. aug. 22 - szept. 4 —

A világkonferencia után vagyunk. Kétségkívül olyasvalami tör
tént Amszterdamban, ami odakerül majd az egyháztörténelem nagy 
eseményei közé. Világszerte feszült várakozás előzte meg. Túlzott 
remények, túlzott sötéténlátás is. Egyiknek sem lett igaza. Amszter
dam első lépés volt csupán, olyan út kezdete, amelyet mélységek 
kísérnek kétoldalt s amelyen egyedül az Egyház Ura tarthatja meg, 
vezetheti maga és egymás felé az Ö nevét hordozók seregét.

Ennek az első lépésnek teljes jelentőségét lemérni ezért ma még 
nem lehet. Minden felbecsülés, méltatás, mérlegkészítés korai lenne. 
A jövő megmutatja, mit akart Isten azzal, ami Amszterdamban tör
téni. A miénk csak a hálaadás ezért az első lépésért és a könyörgés 
a jövendőért.

A világgyűlés puszta ismertetése sem könnyű feladat még. 
Ez a világzsinat „munkagyűlés“  volt, óriási terjedelmű anyagot tár
gyalt. Ennek jórésze a hivatalos kötetekben és kiadványokban ezután 
lát majd napvilágot. Ez a vázlatos beszámoló ezért még csak a sajtó
ban és a sajtótájékoztatókban megjelent ismertetésekre támaszkod
hatott.1 Ezek alapján próbálunk a következőkben először magáról 
a világgyűlésről és munkájáról, majd Amszterdam visszhangjáról 
szólni.

1.
Az egyházak amszterdami világgyűlésén 43 ország 148 egyházá

nak 352 hivatalos delegátusa, 340 helyettes és 500 tanácskozó ki
küldöttje, valamint 100 ifjúsági képviselője vett részt (a nemhiva- 
talos résztvevőkkel és a világsajtó 200 tudósítójával a konferencia 
teljes létszáma 1400 körül volt). Megragadó volt a színes, ifjú egy
házak nagylétszámú megjelenése. Magyar evangélikus egyházunkat 
külföldön tanulmányaikat folytató fiatal lelkészeink képviselték. 
A legnagyobb létszámú lutheri evangélikus tömb mellett a vendég
látó reformátusok és az anglikánok nagyszámú képviselője, a világ 
különböző protestáns felekezetűinek, az ókatolikusoknak, valamint 
a görögkeleti keresztyénség egy részének kiküldöttjei voltak jelen 
Amszterdamban. A világkeresztyénsésr két nagy tömbje azonban 
hiányzott. A Világtanács kezdettől tudta azt. hogy a római pápaság 
távoltartja magát ettől a keresztyén megmozdulástól, ezért 1939 óta 
a Vatikánt csupán tájékoztatta, de nem hívta meg Amszterdamba. 
A nagyszámú római katolikus érdeklődő láttán 1947-ben meghatá
rozott számú hivatalos megfigyelőt meghívott a konferenciára. 
A Vatikán azonban ez év júniusában ezeknek hivatalosan megtil
totta. a konferencián, való,megjelenést, ,A megnyitás napján minden

1 A , genfi ökumenischer Pressedienst, a Lutheránus Világszövetség 
hivatalos kiadványa, a News Bulletin, a svájci református Evangelischer 
Pressedienst és a világgyűlés külön újságja, az Assembly News beszámo
lóira; nálunk a református egyházi sajtó, különösen is Az Üt, hozol! részle
tes ismertető cikkeket augusztusvégi és szeptemberi számaiban.
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holland római katolikus templomban felolvasták az érsek pásztor- 
levelét, amely szerint a keresztyénség egysége csak a római egy
házba való visszatérés útján képzelhető el, s amely imádságra- szó
lítja fel a híveket a konferenciáért és résztvevőiért, hogy erre az 
útra lepjenek. A  másik sajnálatos távoliét az orthodox keleti egy
házak lágyrészének távolmaradása volt. Részvételükre komoly re
ménység látszott egyideig. Ez év nyarán azonban a moszkvai patri
archátus a távolmaradás mellett döntött; de kifejezte további érdek
lődését az ökumenikus mozgalom iránt is, kérve a Világtanács mun
kája felőli állandó tájékoztatást. így a keleti egyházak 85 helyéből 
mindössze 24 helyet foglaltak el a hivatalos' delegátusok; a távol
lévők részére 8 helyet tartottak fenn a Világtanács 90-es Központi 
Bizottságában.

A konferencia teljes ülései a Zenepalota nagytermében, bizott
ságainak ülései pedig ennek helyiségeiben és a Biirgerschule termei
ben folytak. A teljes ülések szónokait a résztvevők különleges tech
nikai berendezés segítségével a három hivatalos nyelv (angol, fran
cia, német) bármelyikén egyszerre hallgathatták. Á javaslatok felett 
szavazás döntött. A világgyűlés munkája minden reggel istentiszte
lettel kezdődött a Koepelkerkben (egyházunkat az a megbecsülés 
érte, hogy az egyik reggeli istentisztelet magyar evangélikus litur
giát mutatott b e ; szolgálatát Vajta Vilmos végezte. Prédikációját és 
a használt liturgia megjelölését legutóbbi számunk hozta.) A  teljes 
ülések, bizottságok és alosztályok munkáján kívül az esti nagy nyil
vános összejöveteleket kísérte a legnagyobb érdeklődés. Négy" (evan
gélikus, református, anglikán és görögkeleti) nagy úrvacsorái isten- 
tisztelet is volt a világgyűlés ideje alatt.

A világgyűlést megnyitó istentisztelet augusztus 22-én. vasár
nap délután 3 órakor kezdődött a (neve ellenére) legrégibb amszter
dami templomban, a Nicuwe Kerkben. Színes csoportokban vonult 
fel ide a 148 egyház papjainak ünnepélyes menete. A  Cantate 
Dominó nemzetközi énekeskönyv énekei között a canterburyi érsek, 
Ma re Boegner, Eidem érsekünk, Mott János, az ökumenikus moz
galom Nobel-békedíjas ősz harcosa, és Germanos patriarcha szolgál
tak : az igehirdetést II. Móz. 3, 11 alapján a színes egyházak kép
viselője. Niles Dániel ceyloni metodista lelkész végezte. Á három óra 
hosszat tartó istentisztelet után a Zenepalota nagytermében ment 
végbe a világgyűlés ünnepélyes megnyitása, a késő éjszakába nyú
lóan. Ezen Eidem Erling svéd érsek elnökölt, s az egész egyetlen 
nagv megemlékezés volt az ökumenikus mozgalom előzményeiről, 
arról a hosszú útról, amely Amszterdamhoz vezetett. Söderhlom 
érsek emléke volt jelen a résztvevők között.

Augusztus 23-án. a hétfői első plenáris ülésen történt meg a 
világzsinat legfontosabb eseménye. Maré Boegner terjesztette elő 
az Egyházai- Világtanácsának megalakulását kijelentő rövid javas
latot, amelyet a 148 egyház delegátusai a. jelenlevőik örömujjongása 
és tapsa közepette egyhangúlag a magukévá tettek. Tíz évi ideigle
nes lét után megalakult az egyházak világszervezete. Az elnöklő 
canterburyi érsek itt. félbeszakította a gyűlést, csendes imádságra
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szólította fel a jelenlevőket, majd maga mondotta el hálandó imád
ságát. Ezután következett Visser’t Hooft főtitkár részletes beszá
molója az Ideiglenes Világtanács elmúlt tíz évéről és a most követ
kező feladatokról. Hétfőn délután és a keddi napon a delegátusok 
teljes ülésein az egyes teológiai munkacsoportok (alosztályok) kép-, 
viselői adtak bevezetőt a világgyűlés tárgyalási anyagának kérdé
seibe. Szerdától szombatig a világzsinat alosztályokra és bizottsá
gokra oszolva végezte munkáját. Négy alosztály foglalkozott a két év 
óta száz teológus által előkészített négy nagy témakörrel2, három 
bizottság a Világtanács szervezeti kérdéseivel és egy külön bizottság 
több csoportban a rászoruló egyházak segélyezésének, a menekült-. 
Ügynek, a zsidósághoz való viszonynak, a laikus egyházi munká
soknak és a női egyházi szolgálatnak a kérdéseivel.

A következő hét napjain újra összeült a delegátusok teljes 
ülése, napról-napra - tárgyalva a bizottságok és alosztályok jelenté
seit és javaslatait. Ez utóbbiak jórészének munkája azonban még 
ezen a héten át is tartott. Szeptember 4-én. szombaton reggel a 
AVesterkerkben ünnepélyes záróistentisztelettel ért. véget a világ
zsinat munkája. Ebben a külső keretben folyt az a hatalmas munka, 
amelyért akkor az egész világon szálltak az imádságok.

A  világgyűlés „ nagy elöadásait“  a sajtón és a rádión keresztül 
az egész világ keresztyénsége feszült érdeklődése kísérte. Csak a leg
fontosabbakat említhetjük meg. Barih Károly nyitotta meg a sort. 
A világzsinat főtémája (Az emberiség zűrzavara és Isten terve) 
bevezető előadásában élesen reámutatott a konferencia feladatára: 
ne emberi terveket szőjjÖn, hanem Istennek a Krisztusban kijelentett 
szándékára figyeljen és a Lélek erejének legyen bizonysága a világ 
előtt!' T)odd cambridgei professzor a Szentírásról szólott. A legtöbb, 
amit mi keresztyének kaotikus világunkért tehetünk az. hogy elfogad- 
jiik érte való felelősségünket, s életürlket. htunkat Isten igéje, az 
Írás kritikáin alá engedjük. A világgyülés kritikus napja volt az 
első hét kedd délutánja, amikor az amerikai protestánsok kiküldöttje
ként -J. P. Dulles, a világszerte ismert politikus és Hromadka,József, 
a prágai Húsz-egyetem tanára, szóltak. "Dulles politikai színezetű 
előadására, amelyben a háború és béke kérdéséről, az ember erkölcsi- 
méltóságáról és az erkölcsi törvények erejéről szólt, majd éles táma
dást intézett a kommunizmus ellen, Hromadka professzor válaszolt, 
aki viszont Nvügat csődjétől beszélt és azt fejtegette, hogy a keresz- 
tvénségnek minden új helyzetben meg kell találnia a szolgálata lehe
tőségét. A svájci református sajtószolgálat megjegyzi, hogy a viláe- 
gvűlés résztvevőinek nagvrésze idegenkedéssel és kényelmetlen érzés
sel hallgatta a politikai kérdéseknek ezt az előtérbe kerülését, főleg 
Dulles előadásában; ez a délután is igen erősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a világgyülés meg tudta őrizni állásfoglalásainak politikamen
tességét, tudott egyházként szólni a mai világ égető kérdéseiben. 
Niemöller, a német- egyházi unió feje, előadását (A  keresztyén bi
zonyságtétel a világban) nagy figyelem kísérte: nincs részletes 
programmunk a világ újjáépítésére; egyetlen programmunk és mon-

2 L. a Lelkipásztor nyári számát!
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danivalónk, a világon és egyházon végbement rettenetes isteni ítélet 
közepette, a kereszt örömhíre. Brunner Emil a szociális kérdésről: 
a mai világ társadalmainak főkérdése az emberi személyiség elgépie- 
sedése; az egyház nem mondhat igent az individualisztikus libera
lizmusra (kapitalizmusra), de a kollektivisztikus determinizmusra 
sem; olyan társadalmat kíván, mely őrzi az ember személyes értékét 
és az Istentől való közösségeket. Niebuhr, az amerikaiak vezető teoló
gusa szerint a modern szekularizált világ alaptévedése, hogy az em7- 
bér akarata végeredményben jó és ezért jó világot építhet magának; 
a társadalom rendjét ebben a világban csak a keresztyén „szeretet 
törvénye" építheti. Végül Berggrav norvég evangélikus püspök döntő 
fontosságú előadásáról kell megemlékeznünk (A  keresztyén bizony
ságtétel a nemzetközi rend kérdésében) : Az emberi jogok forrása 
sohasem lehet a természet, hanem csak isten, mivel a természet min
den ösztönnek, erőszaknak és jogtalanságnak igazolást ád; Isten 
akarata törvény és szeretet együtt, a. szeretet áldozata nélkül pedig 
minden emberi törvény és jog hiábavaló; a nemzetközi rendnek 
egyetlen igazi ellensége van, a bennünk levő ellenség; fölötte a győ
zelem is egy, Krisztus. —

A nagy nyilvános ülések és előadások mellett csendben folyt az 
alosztályok és bizottságok ülésezése. Ezek végezték a világzsinat tulaj
donképpeni két, fő  feladatának megoldását: a végleges világszervezet 
megalakítását és a keresztyénség mai legfontosabb kérdéseinek meg
tárgyalását.

Az első három bizottság szervezeti kérdésekkel foglalkozott. 
Javaslatára megválasztották az Egyházak Világtanácsának végleges 
vezetőségét. Tiszteletbeli elnöke Mott János, az ősz metodista lelkész, 
az ökumenikus mozgalom egyik legrégibb munkása. Hat elnöke: 
Eidem Erling uppsalai érsek, Maré Boegner, francia református' 
lelkipásztor, Fisher canterburyi érsek, Bromley amerikai püspök, 
(Térmanos orthodox patriarcha és az újonnan megválasztott T. C. 
Ohao kínai anglikán lelkész, a missziói egyházak képviselője. A Vi
lágtanács főtitkára továbbra is Visser’t Hooft, holland református 
lelkész. A tizennégytagú Ideiglenes Bizottság helyén a Világtanács 
legfőbb kormányzószerve a 90 tagú Központi Bizottság. Ebben a leg
fontosabb testületben egyházunk 16 helyet kapott (Berggrav, Brilioth, 
Fuglsang-Damgaard. Ordasa. Salomies. Szeruda, Liljé. May. Meiser, 
Runpcldt püspökök. F. 0. Frey, az amerikai evangélikusság vezér- 
férfia. Nygren professzor és mások: ezen a 16 helyen felül még két 
helyet kapott a nőmét egyházi • unió. Nicmöller és Dibelius püspök 
személyében). A Központi Bizottság elnöke az anglikán Bell püspök, 
alelnöke az evangélikus F. C. Frey. Ez a szerv vezeti a Világtanács 
ügyeit a legközelebbi, öt év múlva tervezett világgvűlésig. Szerve
zeti határozatok: a világgyülések delegátusainak egyh armada 
„laikus" legyen; új egyházak csatlakozása felől kétharmad többséggel 
a világgyűlés határoz: a Világtanács állandó genfi szervei a Főtit
kárság. a Hit és Egyházszervezet Osztálya, a Tanulmányi Osztály, 
az Újjáépítési Osztály (különösen nagy jelentőségű ebben a Mene
kültügyi Alosztály munkája), az Ifjúsági Osztály, az Ökumenikus



Intézet (Bossey), a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, a Gazdasági 
Osztály, a Sajtószolgálat ás végül az evangélizációs munka titkársága.

A negyedik bizottság több munkacsoportban dolgozott. Foglal
kozott a nőknek az egyházban végzendő munkájával, de végleges 
döntésekre (így pl. a nők lelkészi szolgálata kérdésében) nem jutott.
A ,.laikus11 munkások ügyében a Világtanács kimondja, hogy az egy
ház a mai világban csak a „laikusok" erőteljes szolgálatbaállításával 
állhat meg, ajánlja erőteljes bibliai és teológiai képzésüket és java
solja területi konferenciák tartását részükre világszerte. Az egyház 
a zsidósággal kapcsolatban különös felelősség alatt á ll; Izrael külön
leges helyet foglal el Isten üdvösségtervében, ezért iránta való fele
lősségünk és missziói szolgálatunk is különösen nagy és fontos; az 
antiszemitizmus bűn Isten és emberek ellen. A Világtanács egyházai 
továbbra is segélyezik a háborúsujtóttá, szegény egyházakat; külön
legesen fontos a hadifogoly-szolgálat hatalmas munkája után most 
a világ mintegy 15 millió hontalanjának és menekültjének gondo
zása. Ezeknek ügyében a Világtanács külön lépéseket tett és befoga
dásuk és letelepítésük érdekében eljár az ITNO-nál és a világ „be
fogadó" államainál. —

A világzsinat munkájának gerincét alkotta a közös teológiai 
stúdium a világkeresztyénség legfontosabb mai kérdéseiről. (Ezek
nek a tárgyalásoknak anyaga ebben a hónapban négy nagy ökume
nikus kötetben, több nyelven lát napvilágot). Az összefoglaló világ- 
téma (Az emberiség zűrzavara és Isten szándéka) első részével (A  
egyház Isten üdvtervében) az I. alosztály foglalkozott. Jelentésé
ben közli, hogy az egyház lényege körül athidalhatatlanök voltak az 
eltérések; ennek ellenére volt egy bizonyos végső egység a felfogá
sokban, amely nem engedte meg a szétszakadást; a „katolikus és 
protestáns alapfelfogás" megkülönböztetést ebben a kérdésben eluta
sította a konferencia. A II. alosztály (Az egyház bizonyságtétele- 
Isten tervéről) főleg az igehirdetés kérdéseit, régi és modern aka
dályait vizsgálta; hangsúlyozza a „laikus" szolgálat és az evangéli
zációs munka fontosságát. A  III. alosztály (Az egyház és a társa
dalmi kérdések) jelentése szerint az egyház feladata a szociális kér
désben uéldaadás a saját területén és útmutatás a keresztyén ember 
helyes döntenitudása felől; a kapitalizmus kritikája mellett nem fog
lalhat el egyszerűen negatív álláspontot a kommunizmussal szem
ben. hanem, minden erejével segítenie kell azokon az igazságtalan
ságokon. amelyeknek kényszere alatt ez utóbbi keletkezett. A IV. al
osztály (Az egyház és a nemzetközi kérdések) jelentésével a- Világ
tanács elítéli a háborút, követeli a béke érdekében a nemzetközi fe
szültség hátterének őszinte, közös megvizsgálását. Isten törvényének 
tiszteletbentartását az emberi jogok biztosításával és a világ államai
hoz felhívást intéz a 15 millió hontalan és menekült érdekében. A  
világgvűlés ennek az egyházak közti közös nagy teológiai munkának 
a továbbfolytatását és kiszélesítését határozta el.

Az amszterdami konferencia mintegy ezerszavas üzenetet inté
zett a. világkeresztyénséghez és a világ népeihez. „A z egyházak 
Amszterdamban összegyűlt világzsinata köszönti mindazokat, akik
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készek a hallásra. Áldjuk Istent, Atyánkat, és Jézus Krisztust, 
Üdvözítőnket, hogy minket, Isten szétszórtságban élő .gyermekeit 
összegyűjt.. . Krisztus a saját tulajdonává tett minket és őbenne 
nincs elkülönülés. Ahol őt keressük, ott egymásra találunk." Szól 
az üzenet a mai világ nagy nyomorúságáról, az Isten igéje helyett 
igen sokszor csak emberi üzenetet hirdető világkeresztyénségnek 
ebben való részességéről, s könyörgésre, szólít azért, hogy ébressze fel 
az egész egyházat Isten az evangélium, a Krisztus felőli örömhír, 
továbbadására. „Könyörögjünk Istenhez, hogy együtt tanítson meg 
bennünket, igazi nemet és valódi igent mondani. Nemet minden 
ellen, aki ellenkezik Jézus Krisztus szeretetével. . .  Igent mondani 
mindennek, ami Jézus Krisztus szeretetével összhangban van . . .  
Nincs az ember hatalmában, bűnt és halált száműzni a földről, az 
egy szent egyházat építeni, a Sátán erőit megtörni; de Isten meg
teheti. Húsvét napjával bizonyságot adott nekünk, hogy ezt véghez 
is viszi. De egyet tudunk; ha a hitnek és engedelmességnek jó mun
káját cselekesszük, jeleket mutathatunk a világnak, melyek az el
jövendő győzelmet hirdetik. A győzelem ama napjáig a mi életünk 
Istenben van elrejtve a Krisztussal. Nincs olyan földi csalódás, nincs 
olyan nagy nyomorúság, a pokol minden hatalma sem, amely minket 
Tőle elszakaszthatna. Mint akik bizalommal és örömmel mennek szaba
dulásuk napja felé, látunk a feladatokhoz, amelyek reánk várnak, 
hogy ezzel állítsunk látható jeleket a világ. elé."

2.

Az amszterdami világzsinat legfontosabb eseménye az volt, hogy 
ez a zsinat egyáltalán létrejött. Az ókori egyháztörténet nagy egye
temes zsinatai óta először találkoztak a szétszakadt keresztyénség 
hivatalos kiküldöttjei, köztük érsekek és egyszerű egyháztagok, teoló
gusok és technikusok, háborúskodó hollandok és indonézek, szemben
álló Kelet és Nyugat, feketék, sárgák és fehérek. S mögöttük lélek
ben ott volt —  pápai enciklikák és tilalmak ellenére —  az egész 
világkeresztyénseg. Csalódtak azok, akik azt jósolták, olyan nagyok 
lesznek az ellentétek, hogy a zsinat eredménytelenül oszlik szét. A 
Krisztusban való egység erősebbnek bizonyult, mint az elválasztó 
ellentétek. Csalódtak azok is, akik Amszterdamtól valamiféle egyhá
zak fölötti „világegyház" megalakulását várták. Az Egyházak Világ- 
tanácsát nem. ilyen külső célok hozták létre és tartják együtt. Össze
kötő kapcsuk, a Világtanács hordozó alapja, Krisztusban Isten felé 
forduló hitük, amely őket egymással is összekapcsolja.

Sem világegyház, sem puszta külső szervezet, hanem keresztyén 
egyházaknak a Krisztus, az Isten Fia és egyedüli Megváltónk felőli 
közös hitvallásában megalapozott, világot átfogó szervezete alakult 
meg Amszterdamban. S hogy ez így történt, hogy a Világtanács —- 
minden hitvallástalan unionizmus vagy rajongó idealizmus távoltar
tásával —  valóban az egyházak pillérein nyugszik, abban nem kis 
része van a világ evangélikussága ökumenikus szolgálatának. A  világ- 
zsinat legnagyobb egységes tömbje, az Evangélikus (Lutheránus) 
Világszövetség, következetesen képviselte azt a felfogást, amelyet 
Nygren professzor, a Világszövetség elnöke, így fogalmazott meg:



435

„ A  keresztyén egység már fennáll, a különbségek ellenére és a 
különbségekben is. Az egység, amelyet mi keresünk, nem külső unió, 
.hanem belső egység. Ez már adva van számunkra. Egymással mint 
egyugyanazon testnek, a Krisztus testének tagjai találkozunk. Isten 
ugyanazt az evangéliumot adta valamennyiünknek . . .  Valamennyien 
ugyanazt az evangéliumot nyertük, de nem egyformán értettük meg. 
Az evangéliumot csak akkor vesszük komolyan, ha ellenkező hitval
lásbeli adottságainkat komolyan vesszük. Egyik felekezet (hitvallás) 
a másikhoz intézett kérdést jelent, vájjon valóban legmélyebb értelme 
és teljes tartalma szerint értette-e az evangéliumot?'‘ A  hitvallások 
előtérbekerülése ezért nem veszélye az egységnek, hanem ellenkező
leg, segít elörehatolm e felé a belső, mély, az igazságban való egye
düli és igazi egység felé. „Itt —  az evangélium körüli és annak igazi, 
helyes megértéséért történő összegyülekezésben —  van a lutheri fel
fogás szerint az ökumenikus egységmunka igazi alapja. . .  Mivel a 
lutheri egyház centruma az evangélium, épen ezért tesz vallást az 
.ökumenikus gondolat mellett, de egyidejűleg kívánja, hogy az az evan
géliumból orientálódjék."3 Számunkra az evangéliumban való teljes 
egység az unió előfeltétele s az evangélium igazsága és tisztasága 
minden puszta külső uniónál előbbrevaló.

Ez a magyarázata annak az evangélikus javaslatnak is, amely 
kívánta, hogy a Világtanács szervezetét ne földrajzi alapon, hanem 
egyházakra alapozva alkossák meg (tehát pl. a Központi Bizottság 
90 helyét ne országok, hanem egyházak szerint osszák fel). Sokan 
a Világtanács egységét féltették ettől az indítványtól és támadások 
is érték, de végül mégis sikerült a szervezet megalkotásánál ezt az 
irányt felvenni. „Ezzel megsemmisült, amennyiben még volt, min
den reménység valamiféle „egyházak fölötti egyház" felől. (Még 
mindig voltak delegátusok, akik azzal az érzéssel hagyták el hazáju
kat, hogy a hitvallások megsemmisítéséért és a „világegyháztanács" 
megalakításáért indulnak harcba.) Hála Istennek, győzött a józan 
felfogás, és nem is csak egyedül az evangélikus egyház állt a hit
vallás mellett" —  írja Michelfelder, a világ evangélikusságának ez 
a markáns vezéralakja beszámolójában.4

A világkonferencia nagy eredményei között sorolhatjuk fel, 
hogy minden politikai lekötöttségtől távol tudta tartani magát. Nem 
esett áldozatául azoknak a törekvéseknek, amely a világpolitika mai 
nagy feszültségében az egyik oldal eszközévé akarták tenni, hanem 
az egyház hangját tudta megszólaltatni mindkét oldal felé. Nyitott 
ajtókat hagyott Kelet távollevő egyházai és Róma felé. Megerősítette 
az egyházak együttmunkálkodásának krisztológiai alapját: a Jézus 
Krisztusról, Isten Fiáról és egyedüli Megváltóról való hitvallás volt 
a vezérhang a világzsinat minden megnyilvánulásában. Teológiai 
munkájában világosan megmutatkozott a reformátori teológia ereje, 
kiváltképpen Isten igéje és a Szentírás egyedüli' alapulvetésében; 
nagy nyereség az ökumenikus teológiai munkaközösség továbbépítése.

3 Nygren, A.: Az ökumenikus gondolkodás teológiai alapja lutheri fel
fogás szerint. (News Bulletin LWF II. évf. 9. sz.)

4 M ic h e l f e ld e r ,  S. C . :  A m s z t e r d a m  u t á n .  ( U .  o .)  
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Végül nagy áldása volt Amszterdamnak, hogy a nyugati, történelmi 
lceresztyénség össztalálkozhatott a missziói területek önállósuló „ ifjú  
egyházával/1

Valami elkezdődött Amszterdamban, amire gondolnunk, amiért 
munkálkodnunk s mindenekelőtt, amiért könyörögnünk kell ezután 
szüntelenül!  Dr. Nagy Gyula.

A bibliafordítás új reformjáról
A Károlyi-Biblia revíziója az elmúlt év folyamán új és, ha Isten m eg

segít bennünket, döntő jelentőségű lépést tett előre. Az Újszövetség revi
deált szövegét a református és evangélikus egyházak bibliabizottsága folyó 
évi október 5-én tartott ülésén elfogadta és a nyomdára kész szöveget át
adta a Brit és Külföldi Bibliatársulat jelen volt képviselőjének, hogy az Ú j
szövetség revideált szövegét közreadja addig is, amíg majd az Ószövetség 
revíziója is elkészül. Így most remélhetjük, hogy a szövegkiadás technikai 
folyamatát kb. egy félév leforgása alatt le lehet bonyolítani s hogy tavaszra, 
kb. húsvét táján gyülekezeteink kezébe adhatjuk az Újszövetség újonnan 
revideált szövegét.

Amióta több mint harminc évvel ezelőtt a Károlyi-Biblia ú. n. revideált 
szövege megjelent és napvilágot látott, a magyar Biblia kiadása tekintetében 
alig történt fontosabb lépés, mint a közös bibliabizottság f. é. október 5.-i 
határozata. Érezték is az ülésen megjelentek mindnyájan ennek a határo
zatnak a jelentőségét, — bár nem beszéltek róla. De éppen ezért itt az ideje, 
hogy legalább az új revízió legfontosabb mozzanatairól tájékoztassuk lelké
szeinket és gyülekezeteinket. Az új revízió iránt eddig is melegen érdek
lődtek gyülekezeteink. Akik a munkában résztvettünk, sokszor tapasztaltuk, 
hogy a két protestáns egyház legkülönfélébb körei kerestek fel bennünket 
érdeklődő kérdésekkel, a református és evangélikus egyházi sajtó egyaránt 
ismételten hozott riportszerű tudósítást az „ú j bibliafordítás" munkájáról. 
Ezért is szükséges, hogy elmondjuk róla a legfontosabbakat.

1. Mindenek előtt egy félreértést kell kiküszöbölni: nem „új bibiia- 
fordílátt“ -ról van szó, hanem az eddigi szöveg revíziójáról, tehát átnézéséről, 
hibák és tévedések helyreigazításáról, és a régies nyelvezet korszerűbbé és 
érthetőbbé tételéről.

Ez a munka tudvalevőleg már kb. húsz év óta folyamatban van. Azzal 
kezdődött, hogy megboldogult Masznyik Endre pozsonyi teológiai professzor 
az evangéliumoknak 1917-ben megjelentetett fordítása után 1925-ben kiadta 
a teljes Újszövetség új fordítását. Vele majdnem egyidőben, még 1924-ben, 
Czeglédy Sándor néhai ceglédi református lelkipásztor és 1929-ben Raffay 
Sándor ugyancsak teljes Újszövetség-fordítást adtak közre. Nem tudom 
pontosan megállapítani, hogy melyik évben jelent meg a kolozsvári refor
mátus teológiai professzornak, Kecskeméthy Istvánnak az Újszövetsége, mely 
azonban nem lépett fel új fordítás igényével, hanem a Károlyi szöveg reví
ziója kívánt lenni. Czeglédy Sándor azután első fordítását erősen átdolgozva, 
1930-ban újra megjelenttette és pedig ezt a kiadást már a Brit és Külföldi 
Bibliatársulat vállalta, — anélkül, hogy a címlapon a fordítót megjelölte volna. 
Ezek a kísérletek elodázhatatlanná tették az új revízió előmunkálatainak 
a megindítását, annál is inkább, mert az ú. n. revideált szöveg ellen igen
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sok volt a kifogás. Ekkor a Brit és Külföldi Bibliatársulat vette kezébe az 
ügyet, ő bízta meg Raffay Sándort és Czeglédy Sándort a revízióval és 
pedig tudomásom szerint lényegileg úgy, hogy Czeglédy Sándor vállalta 
az Ószövetség, Raffay Sándor pedig az Újszövetség szövegének a revízióját. 
Utóbbit Raffay Sándor — úgy látszik — nagyjából úgy végezte, hogy alapul 
nem a saját, hanem Czeglédy Sándor 1930-i szövege szolgált. A munkála
tokba hamarosan bekapcsolódott a református és evangélikus egyházak közös 
"bibliabizotlsága, mely felkérte a két egyházból a munka szempontjából 
számbajöhető teológiai professzorokat, valamint a szükséges teológiai és 
nyelvi képzettséggel rendelkező lelkészeket a munkálatokban való részvételre. 
A munka menete azután az volt, hogy a Czeglédy Sándor, ill, Raffay Sándor 
által javasolt revideált szöveget megküldötték az illető bibliai könyv kijelölt 
korreferensének, aki a neki megküldött szöveget átvizsgálta és megjegyzéseit 
megküldötte Czeglédy Sándornak, ill. Raffay Sándornak. A nagy hibája ennek 
az- eljárásnak az volt, hogy a követendő revízió alapszempontjai nem voltak 
tisztázva. Így azután főként a korreferensek közül kiki a saját egyéni szem
pontjait érvényesítette. Érthető, ha a helyes megjegyzések és észrevételek 
mellett sok volt a használhatatlan észrevétel is. Még nagyobb baj volt azon
ban az, hogy a bibliabizottság együttese nem foglalkozott a revízió eredmé
nyével és arra nézve nem foglalt állást. Ilyen együttes bizottsági munka 
nélkül jelent meg — különben külföldön is követett eljáráshoz hasonlóan — 
1938-ban a Brit és Külföldi Bibliatársulat kiadásában egy ú. n. próbabiblia. 
Ennek a címlapja úgy mondotta, hogy az Károlyi Gáspár fordítása s csak 
a hátlapon jegyezte meg, hogy az egy „1938-ban újonnan átdolgozott ki
adás". Az új szövegről — különösen az újszövetségi részről — könnyen 
meg lehetett állapítani, hogy az nem Károlyi szöveg, mégcsak annak nem is 
modernizálása, hanem lényegileg új fordítás. Innét érthető, hogy az új szö
v eg  erős kritikát váltott ki s végül a két egyház közös bibliabizottsága álla
pította meg, hogy új munkálatra van szükség. Ez már a második világ
háború megindulása után történt s az egyre súlyosbodó viszonyok érthető 
módon nem kedveztek ennek a nyugodt és folyamatos türelmet, gondosságot 
"követelő munkálatnak. Mégis főként Czeglédy Sándor volt az, aki a munká
latokat továbbvitte, ill. újra kezdte most már nem. egy „új fordítás" szelle
mében, hanem kimondottan a Károlyi-szöveg revíziójaként.1 Többszörösen is 
végigrevkleálta a közkézen forgó szöveget, latolgatta munkatársai meg
jegyzéseit s végül már a háború utolsó fordulatai közepette sikerült annyira 
lezárni a munkálatokat, hogy értékes kincsként egy revideált alapszöveget 
hagyhatott örökségül a magyar protestantizmusra. Maga Czeglédy Sándor 
felőrlődött e munkában és 1944 december 22-én a szörnyű háborús pusztulás 
közepette itthagyott bennünket. De a magyar protestantizmus, gyülekeze
teink, lelkészeink és híveink soha nem múló hálával kell hogy emlékezzenek 
arra a páratlan szorgalommal, fáradhatatlan kitartással és nagy hozzáértéssel, 
kiváló felkészültséggel folytatott munkára, melyet a magyar bibliafordítás 
korszerűsítése érdekében végzett.

A bibliafordítás revíziójának az ügye azonban közben más szempont
ból is égetővé lett. Nyomdatechnikai okokból lehetetlenné vált az ismert

 Tudomásom szerint Raffay Sándor is dolgozott az Újszövetség fordí
tásán életéhek utolsó pillanatáig, szinte még halálos ágyán is. Ö azonban 
Idmondottan új fordítást akart alkotni.
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revideált szöveg (az 1908-i Biblia) új kinyomatása. Vagy helyesebben igen 
nagy befektetéssel újból kellett volna szedni a szöveget és úgy kiadni. A 
befektetésnek a nagysága miatt ez azt jelentette volna, hogy újabb húsz, 
talán harminc évig nem lett volna akkor mód a sok kritikát kihívó szöveg" 
kicserélésére. Ezért a háború pusztításai után hamarosan megmutatkozott 
a szüksége annak, hogy a magyar Biblia szövege tekintetében sürgősen 
dönteni kell. A Czeglédy Sándor által ránk hagyott örökség birtokában azt 
lehetett remélni, hogy el is lehet érni jó eredményt. Az 1947 júniusában 
tartott bibliabizottsági ülés nagy hálával és örömmel fogadta éppen ezért 
Czeglédy Sándor munkálatát, melyet az örökösök készséggel bocsátottak a- 
magyar protestantizmus rendelkezésére. Ügy látszott azonban, hogy különö
sen az Újszövetség tekintetében még egy felülvizsgálatra van szükség, mely 
azután a szöveg végleges formáját megállapítja. Így küldött ki a biblia- 
bizottság egy újszövetségi albizottságot, melynek tagjai (betűrendben véve- 
e neveket) Békési Andor református lelkipásztor (Ocsa), Dr. Budai Gergely 
református (Budapest), Dr. Erdős Károly református (Debrecen), Dr. Karner 
Károly evangélikus (Sopron), Dr. Kiss Jenő evangélikus (Sopron), Dr. Mátyás 
Ernő református (Sárospatak) és Dr. Pongrácz József református (Pápa) 
teológiai professzorok lettek. Utóbb még a magyar nyelvhelyesség felülvizs
gálása érdekében Jékely (Aprily) Lajos ny. református gimnáziumi igazgató 
és Szabó József evangélikus dunáninneni püspök is bekapcsolódtak a mun
kába. Ez a bizottság a múlt év augusztusától fogva munkaközösséggé ala
kult át, amely havonként egy-egy heti ülésezésében átlag napi 8, de sokszor 
ennél több órai munkában az Újszövetség szövegét mondatról mondatra át
vizsgálta és a revideált szöveget megállapította. Körülbelül 70 munkanapot 
vett igénybe ez a munkálat, nem szólva arról az előkészítő munkáról, melyet 
minden egyes bizottsági tagnak odahaza kellett elvégeznie. A bizottság nem
csak a közvetlen előkészítő munkálatok (Masznyik, Czeglédy, Raffay, Kecs- 
keméthy) eredményeit vette számításba, hanem igyekezett felhasználni a régi 
magyar (főként a Silvester-féle és helyenként a Torkos-féle) fordításokban 
lévő értékeket és számításba vette a modern bibliarevizorok tanulságait, vala
mint természetszerűleg az írásmagyarázati kutatás eredményeit is.

2. Mi lett már most ennek a munkálatnak az eredménye? Röviden a 
következőkben foglalhatjuk ezt össze.

A bizottság mindenképen arra igyekezett, hogy megmaradjon \a számára 
kijelölt határok közt. Ez főként arra vonatkozik, hogy óvakodott új fordítás 
készítésétől. Czeglédy Sándor alapul szolgáló munkálata a most használatban 
levő revideált szövegnek az óvatos, sokszor nagyon konzervatív modernizá
lása volt. Ez már maga is megszabta a bizottság útját. Már Czeglédy ki
küszöbölte a szövegből az ú. n. félmultat (a sok ,,valá“ -t) — ami tulajdon
képpen beláthatatlan horderejű változtatásnak bizonyult, — általában ki
küszöbölte a szenvedő igealakokat, végül a régies szóhasználaton alapuló es 
a közembernek jórészt érthetetlen kifejezéseket. Ugyancsak Czeglédy volt 
az, aki — a neki adott utasításnak megfelelően — a revíziót a Brit- és Kül
földi Bibliatársulat által is elfogadott ú. n Nestle-féle görög szövegre alapozta.

A bizottság általában magáévé tette ezeket az alapelveket. Csak a szen
vedő igealakokat állította helyre ott, ahol isteni cselekvésről van szó, mert 
a cselekvő többes számú 3. személyű igei forma nem alkalmas a helyes 
értelem tolmácsolására. Czeglédynél valamivel konzervatívabb álláspontot fog 
lalt el a bizottság a Nestle-szöveg használatában is: nem kötötte magát
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szolgai módon ehhez a szöveghez, főként benne hagyott olyan mondatokat, 
melyek egy egész bibliai verset tesznek ki, akkor is, ha valószínűsíthető, 
hogy az illető szöveg azon a helyen nem eredeti. Mivel azonban ezek a szöve
gek legtöbbször másutt (a párhuzamos helyeken) a bibliai szöveg tartozékai, 
azért nem akarta a bizottság az egyszerű bibliaolvasót megzavarni e versek 
elhagyásával. Így maradt benne a szövegben nemcsak a Miatyánk a jelen
leg használt formában,1 2 hanem pl. Mát. 12, 47; 17, 21; 18, 11; 21, 44; 23, 14 
sib. is. Pedig ezeket a verseket többnyire elhagyják azok a modern kül
földi bibliafordítások is, melyek gyülekezeti használatra készültek.-’ De benn 
maradt természetszerűleg a házasságtörő asszonyról szóló perikopa (Ján. 
7, 53—8, 11) is, noha az nyilván nem tartozik János evangélioma szövegé
hez, de eredetileg nem is „bibliai" szöveg. Mivel azonban ez a történet nyil
ván megbízható, „ jó “ hagyományból származik, megjegyzés nélkül benn 
maradt a szövegben. Ki kellett azonban hagyni az ú. n. „comma Joanneum“ -ot 
(I. Ján. 5, 7—8), mely eredetileg valószínűleg Spanyolországban keletkezett 
s került bele a latin Biblia szövegébe. Görög kéziratokban ez a szöveg eg y 
általán nem fordul elő, csak három egészen fiatal (a XIV— XVI. századból 
származó kéziratban s magának a hozzátételnek a szövege is különböző a 
szövegben, bizonyságául annak, hogy latinból görögre fordított betoldással 
van dolgunk. Luther fordításából is hiányzik, mert hiányzott Erasmus görög 
Újszövetségének első két kiadásából, melyek közül a második Luther fordí
tásának az alapjául szolgált. A Luther-Bibliában csak 1576 óta található meg. 
Mindez igazolja, hogy ezt a betoldást a Szentírásból kihagyjuk, ha talán 
sokaknak kedvessé is lett.

Az elmondottak érttetik meg, hogy az új revideált szövegben az eddi
gihez képest- változások lesznek és pedig részben elég jelentékeny változá
sok, amelyek túlmennek a tisztára nyelvi modernizáláson. Egyébként az 
utóbbi vonatkozásban a bizottság igyekezett konzervatívabb eljárást követni. 
E tekintetben nemcsak Czeglédyt korrigáltuk, akinek a revíziója helyenként 
megközelítette a mai ú. n. ujságnyelvet, hanem a közkézen levő revideált 
szöveget is. Igen sokszor vette elő a bizottság az „öreg Károlyit" — mely 
nagyjából azonos a vizsolyi bibliával, — állította helyre a régi szöveget, —  
ha nem lehetett a teljes formában, legalább a lélmultnak s egyéb régies ala
koknak az elhagyásával. A bizottság mindenképen arra törekedett, hogy a 
bibliai szöveg nemes veretű patináját megőrizze, amennyire • csak lehet, az 
érthetőségnek a feláldozása nélkül.

3. Lelkészeink és gyülekezeteink nagy várakozással tekintenek az ,.új“ 
bibliafordítás elé. Akik részt vettünk a munkában, mindig gondoltunk arra 
a várakozásra, mely gyülekezeteinket eltölti, de még inkább arra a felelős
ségre, mely bennünket eltölt. Az elmondottakból kitűnik, hogy az elvégzett 
munkától nem szabad új fordítása, hanem csak a sokkal szerényebb igényt 
jelentő revíziót várni. Üj fordítás készítésére nemcsak az idő lett volna 
kevés, de az bajosan volna készíthető munkaközösség formájában.

Munkánk közben is kifejezésre jutott az a várakozás, hogy a revízió 1 2

1 Itt tudvalevőleg az ú. n. doxologia még a kisebbik probléma, a súlyo
sabbik, hogy Luk 11, 2—4 szövegében hiányzik az ú. n. harmadik és hetedik 
kérés

2 Így pl. a svájci német (ú. n. „zürichi bibliák"), az új amerikai és a 
Luther-biblia új revíziójának a „próbabibliája" általában elhagyja, a finn for
dítás zárójelbe teszi e verseket.
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JÁNOS EVANGÉLIUMA

Az ige testté lett.

1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél
* volt, és Isten volt az Ige. 2 Ez kezdetben az 

Istennél volt. 3 Minden általa lett és nála nélkül 
semmi sem lett, ami lett. 4 Benne élet volt és az 
élet volt az emberek világossága. 5 És a világos
ság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fo 
gadta be azt.

6 Eljött egy Istentől küldött ember, akinek Já
nos volt a neve. 7 Ez tanúbizonyságul jött, hogy 
bizonyságot tegyen a világosságról, hogy minden
ki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, ha
nem azért küldetett, hogy bizonyságot tegyen a vi
lágosságról. 9 Az volt az igazi világosság, amely 
magvilágosít minden a világra született embert. 
10 A világban volt és a világ általa lett, de a vi
lág nem ismerte meg őt. 11 Az övéi közé jött és 
az övéi nem fogadták be őt. 12 De mindazoknak, 
akik befogadták őt, akik hisznek az ő nevében, 
hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek; 
13 akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a 
férfi indulatjából, hanem Istentől születtek.

14 És az Ige testté lett és lakozott mi közöt
tünk —  és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét, —  aki teljes volt ke
gyelemmel és igazsággal. 15 János bizonyságot tett 
róla és kiáltott: Ez volt az, akiről azt mondottam: 
Aki utánam jön, megelőzött engem, mert előbb 
volt nálamnál. 16 Mivel az ő teljességéből vettünk 
mindnyájan, még pedig kegyelmet kegyelemre. 

__________ ______________ 17 Mert Mózes a törvény által adatott; a kegye-

során -találjon a bizottság valami elfogadható új megoldást azon fogalmak 
fordítására, melyeknél á görög nyelvnek két, a magyarnak azonban egy szava 
van. Ezek közt is első helyen áll a görög pneuma és psyche szavak fordítása, 
hiszen az utolsó emberöltő folyamán egyre inkább elterjedt a köztudatban 
az a felismerés, hogy pneuma és psyche közt különbség van. Hasonló nehéz
séget érzünk a dikaiosyne és aletheia, valamint a xarx és soma szavak fordí
tásánál is.

Sajnos, a bizottság munkája e tekintetben bizonyára csalódást vált majd 
ki, mert az eddiginél jobb megoldást nem talált. Ezért néhány szóval szeret
ném megvilágítani ezt a kérdést és vele együtt természetesen érthetőbbé 
tenni a bizottság eljárását. Egyesek talán elfogadják igazolásul is, amit Írok.

Előre kell bocsátani, hogy ehhez a kérdéshez nem mert hozzányúlni 
egyik újabb fordító sem. Pedig éppen Masznyik volt az, aki fordításának 
az előszavában rámutatott a problémára, — megoldást persze ő sem tudott. 
De nem mert hozzányúlni ehhez a kérdéshez a katolikusok új bibliafordítása 
sem. Voltak ugyan egyes kísérletek (mint Csia Lajos próbálkozása) arra, hogy
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JÁNOS I
lem pedig és az igazság Jézus Krisztus állal lelt. 
18 Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, 
aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

Keresztelő János bizonyságtétele.
19 És ez János bizonyságtétele, mikor a zsidók 

papokul és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálem
ből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te? 20 
És megvallotta és nem tagadta; és megvallotta; 
Én nem vagyok a Krisztus. 21 És megkérdezték tőle: 
Micsoda vagy tehát? Illés vagy? És szólt: Nem 
vagyok. A próféta vagy? És ő felelt: Nem. 21 Így 
szóltak azért neki: Kicsoda vagy? hogy megfelel
hessünk azoknak, akik minket küldöttek. Mit mon
dasz magad felől? 23 Ő szólt: Én kiáltó szó va
gyok a pusztában: Egyengessétek az Ür útját, 
amint megmondotta Ésaiás próféta. 24 És a kül
döttek a farizeusok közül valók voltak. 25 És 
megkérdezték őt és ezt mondották neki: Akkor 
miért keresztelsz, ha nem vagy a Krisztus, sem 
Illés, sem a próféta? 26 János így felelt nekik: 
Én vízzel keresztelek; de közöttetek van, akit ti 
nem ismerlek. 27 Ő az, aki utánam jön, akinek nem 
vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. 
28 Ezek Bethániában történtek a Jordánon túl, 
ahol János keresztelt.

29 Másnap látta, amint Jézus őhozzá ment, és 
szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 
bűnét! 30 Ez az, akiről én azt mondtam: Utánam 
jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb 
volt nálamnál. 31 És én nem ismertem őt; de 
hogy kijelelhessék Izraelnek, azért jöttem én, aki 
vízzel keresztelek. 32 És bizonyságot tett János, 
mondván: Láttam, hogy a Lélek mint egy galamb 
alászállt az égből és rajta maradt. 33 És én nem.

a pneuma szót következetesen „szellem inek fordítsák. De ezek a kísér
letek elszigeteltek maradtak és nem tudtak meggyökeresedni. Pedig annak, 
hogy a revízió ezek közül a fogalmak közül valamelyiket is kicserélje egy 
új, „modern" szóval, előfeltétele éppen az lett volna, hogy lett volna egy 

másik, legális, valamelyest begyökerezett, a gyülekezetek egyházi szóhaszná
latában elfogadott kifejezés. Amíg ez nincs meg, addig az új szavakkal való 
fordítás csak próbálkozás, kísérletezés: ennek pedig lehet helye egyéni for
dításban, de nincs helye a gyülekezeti használatra szánt Károlyi-Bibliában.

Ez vonatkozik első helyen a pneuma szónak fordítására is. Noha itt nem 
részletezhetem a dolgokat,3 annyit hadd mondjak el, hogy a Biblia szó- 
használata nem különíthető el egyfelől az egyházi, különösen a liturgikus 
szóhasználattól, másfelől pedig a közös keresztyén szóhasználattól. Liturgikus 
nyelvünkben teljesen lehetetlen volna imádságainkból, a különféle votumok- 
ból a Szentlélek szót kiküszöbölni és a Szentszellem szóval helyettesíteni. De

3 Hadd utaljak itt mégis arra, amit ,,Isten igazsága" c. könyvemben 
(169 k. lpk.) írtam
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még ha egy „császármetszéssel" el is határoznánk magunkat ilyen műtétre,, 
akkor is ott maradnának egyházi énekeink, melyekben lehetetlen volna már 
csak prozódiai okokból is a szerző által adott kifejezést kiküszöbölni. De nem. 
függetleníthető a mi protestáns szóhasználatunk a magyar katolikusokétól 
sem. Pedig eleve kizártnak látszik, hogy ebben az ügyben előzetes meg
egyezést lehetne elérni akkor, amikor a köznyelvben nem alakult még ki 
semmiféle újabb, általános elfogadásra számot tartó szóhasználat.

így a bizottságnak meg kellett elégednie avval, hogy a készülő új 
szövegben következetesen nagybetűvel írja nemcsak a Szentlélek szót, hanem 
a Lélek szót is akkor, amikor Isten Szentlelkéről, van szó. Ügy gondoljuk,, 
hogy ez jelentős segítség az egyszerű olvasó számára, mert ilyen módon 
megteheti a döntő és legfontosabb különbséget. Ahol pedig pneumü és psyche 
adottságot jelöl meg, ott a kettő jelentése sokszor nagyon közel jár egymás
hoz, esetleg teljesen szinonim (pl. Luk. 1, 26— 47). A kettőnek ugyanazzal a 
szóval való fordítása ezért nem fog nagyobb zavart okozni bibliaolvasó 
híveinknél. Hogy pedig a kettőt meg is tudják különböztetni, ahhoz szük
séges volna, hogy előzetesen olyan fogalmi tisztázást adjunk, mely a magyar 
szóhasználatunkból hiányzó fogalmakat pontosan körülírja.

Hasonló, sőt ennél tulajdonképen súlyosabb a helyzet a dikaiosyne- 
aletheia és a sarx-soma szópároknál. Hogy mi a különbség a iustitia és a 
veritas közt, azt magyar gondolkodásunknak nem egészen könnyű m eg
magyarázni, de ez éppen előfeltétele annak, hogy a két bibliai fogalom közt 
különbséget tudjunk tenni. A sarx fordítása számára a neki szótárilag meg
felelő ,,hús“ azért nem alkalmas, mert ma magyarul a „hús“ szó nem jelenti 
azt, amit a sarx bibliai görög nyelvben kifejez, t. i. teremtettségünk esendő 
voltát, sőt azt, hogy teremtett voltunk a bűn hatalmába került.

Voltak olyanok, akik a bizottságnak azt ajánlották, hogy e szópároknáí 
legalább nyomdatechnikai eszközökkel hívja fel a figyelmet a szó kétféle 
értelmére, ill. jelölje meg következetesen az egyik görög szónak előfordulási 
helyein pl. kurzív szedés alkalmazásával azt, hogy ott az „igazság" a görög 
aletheia-nak felel meg. Ez a megoldás első pillanatra nagyon szimpatikusnak 
látszik, majdnem a „Kolumbusz tojásáénak az egyszerűségével hat. A bi
zottság komoly mérlegelés tárgyává is tette. Mégsem tudta elfogadni. Ki
tűnt t. i., hogy következetes keresztülvitele nyomdatechnikailag sem volna 
könnyű, talán itt-ott lehetetlen is. Ennél azonban sokkal fontosabb az. hogy 
az egyszerű magyar bibliaolvasó nem tudna mit kezdeni vele addig, amíg 
meg nem magyarázzák neki a fogalmak értelmét. Addig, — ha tudja, miért 
kurzív helyenként pl. az „igazság" szó, — a kurzív-igazság csak azt mondja 
neki: vigyázz, itt az „igazság" nem az, amit te egyébként „igazságénak 
mondasz. Egy szóval sem mondja azonban meg a kurzív-igazság azt, hogy 
mi is az az „ igazság“  (kurzív!), amelyik nem „igazság" (kurzív nélkül.) Így 
végeredményben ez a nagyon egyszerűnek látszó „megoldás" nemcsak hogy 
nem megoldás, hanem inkább további zűrzavar forrása volna.

Még sokat lehetne és kellene a fordítás revíziójáról mondani. De nem 
tehetjük már csak a helyszűke miatt sem. Csak egyet hadd mondjak be
fejezésül. Minél tovább jutottunk a munkában, annál inkább éreztük, hogy 
munkánk mennyire gyarló s mennyire rászorulna további gondos javításokra, 
kisebb-nagyobb csiszolásra. Ha az idő és a rendelkezésre álló anyagi forrá
sok engednék, akkor természetes volna, hogy az új szöveget először próba
biblia formájában kellene nyilvánosságra hozni és akkor a kritika meghallga-



iása után véglegessé tenni vagy esetleg újból átdolgozni. Sem az idő sür
getése, sem a költségek nagysága nem engedi meg ezt az eljárást, mely 
minden bizottsági tag szívbéli óhajtása volna. Így csak azt kérheti a bizott
ság, hogy fogadja majd egyházunk az új szöveget, — ha az Isten segít
ségével napvilágot lát, — avval a megértéssel és szeretettel, amelyben bízva 
a bizottság nehéz és felelősségteljes munkáját végezte.

Egyébként pedig munkánkat annak az Istennek a kegyelmébe ajánljuk, 
aki azt eddig is megsegítette. Karner Károly dr„

Eivind B e rg g ra v , osloi püspök:

A norvég egyház háborús tapasztalatai
Két szempontból van* éppen soron az alább következő tanulmány. 

A The Lutheron World Review-nek, a világ, lutheranizmusa új és a maga 
nemében páratlan negyedévi lapjának első száma ez én júliusában jelent 
meg. Legjelentősebb cikkeinek közlését legutóbb megkezdtük Nygren 
tanulmányával: „A lutheránus egyház feladata a mai időkben.“ Ugyan
ebből a számból következik most soi'/a az alábbi cikk. —  A másik szem
pont: A Lelkipásztor ugyancsak megkezdte már az elmúlt évek hitvalló 
egyházai helyzetének ismerteléséi. Nyári kettős számunkban a német- 
országi hitvalló egyházzal foglalkoztunk. Utána a norvég egyház van 
soron, mint amely az evangélikus északon a leghatározottabb maga
tartást tanúsította a nemzeti szocializmussal szemben. Ezt a sorozatot 
azután tovább folytatjuk, ha az Isten engedi.

Tanulságunk ebből a cikkből a múltra nézve az őszinte bűnbánat 
lehet: Amikor Norvégiában hitvalló bátor hang szólalt meg, idehaza egy
házunk csendben volt, vagy csak nagyon szelíd hangol hallatolt.

Norvégiában az egyház nagyon érthető okokból keveredett 
harcba a nemzeti szocializmussal. Kezdetben nehéz lett volna szá
munkra harcot kezdeni Norvégiában, mert a nácizmus nem mutatott 
ellenséges érzületet az egyház vagy a keresztyénség irányában. Ellen
kezőleg, Quislingélt kijelentették, „védik a keresztyénség alapvető 
értékeit." Ez az utasításuk közvetlenül Hitlertől volt, aki a maga 
alattomos útját járva támogatást ígért annak, amit ő „pozitív keresz- 
tyénségnek" nevezett. Norvégiában a németek kijelentették, hogy 
nem avatkoznak bele az egyház munkájába, feltéve, hogy az egyház 
tartózkodik a „politikai megnyilatkozásoktól" (1940. jún. T ). Mi 
tisztában voltunk ennek a kijelentésnek az értelmével, hála a német- 
országi egyház tapasztalatainak. Nem volt kétségünk a felől, hogy a 
nácizmus a Sátántól van. A keresztyénségre vonatkozó kérdésekben 
mindenesetre a világosság angyalává öltözött: „Megszüntetjük az ön
zést és támogatjuk a keresztyénséget." Hosszú ideig nem intéztek 
támadást az egyház vagy a keresztyén hit ellen. Világos volt, hogy 
az egyház nem tud harcba kezdeni, —  vagy pontosabban, hogy nem 
gyüjthetí össze minden számbav ehető erejét egy keresztyén alapon 
vívandó harcra, míg nincs nyilvánvaló veszélyben valami, ami a he
re sztyénségnek lényegéhez tartozik. Vigyáztunk tehát, hogy valami
képen politikai jellegű küzdelembe ne keveredjék egyházunk. A
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helyzetet egészen világossá egy nem várt vitás kérdés tette: az igaz
sál) kérdése.

I.
Valamely támadás folyamán a védekező fél sokszor az ellenség 

révén értesül arról, hol vannak a sebezhető pontjai. Ellensége nem 
oda üt, ahol az egyház a központját tudja s ennek megfelelően kellő
képen fel van készülve a támadás fogadására. Az ellenség támadása 
révén ébredt rá egyházunk is arra, hogy az igazság kérdése egyike 
Isten ilyen „központjainak."

A  németek azt mondták az egyháznak: „ne beszéljetek törvény
ről általában, vagy nemzetek közötti jogról. Az egyház maradjon 
az evangéliumnál." Olyan gondolatsor ez, amely nem maradt vissz
hang nélkül egyházi körök részéről. „Amíg nem akadályoznak abban, 
hogy hirdessük Isten igéjét, addig az egyház nincs veszélyben" —  
mondták. Döntésre a törvény nélküli állapot ténye segített bennün
ket, —  olyan dolog, amivel azelőtt soha nem találkoztunk —  s Isten 
igéje és egyházunk hitvallása világosan megértette velünk, hogy jog 
és igazság a világnak Istentől adott rendjéhez tartozik. Az Ágostai 
Hitvallás 16. cikke háromszor hangsúlyozza, hogy minden hatalmas
ságnak de jure —  igazságon és jogon alapuló hatalmasságnak kell 
lennie. Hányszor adtunk hálát Istennek, hogy az Ágostai Hitvallás 
ilyen világos, kemény szavakat tartalmaz! Tanúi voltunk, hogyan 
nyomtak el Quislingék önkényesen embereket, hogy árulta el rend
őrségük törvény és igazság iránti igaz szándékukat, hogyan változ
tatták vezetőik önkényesen a törvényeket vagy törték meg azokat.

Ezen az úton Isten felébresztette egyházát. Megláttuk, hogy a 
jog és igazság több, mint pusztán emberi érték. Az igazság Istené. 
1940. szeptemberében belefoglaltuk templomi imádságainkba Jézus 
szavait azokról, akik üldöztetést szenvednek az igazságért (Mt. 5. 10). 
Az igazságért való üldöztetést láttuk népünk között s erre felébredt 
a keresztyén lelkiismeret,

Európában elterjedt az a vélemény, hogy a norvég egyház haza
fias. nemzeti okokból lépett sorompóba, ürügynek használván a val
lást. Ez tévedés. Természetesen mélyen bántott bennünket országunk 
ügye: de mikor az egyház létét kockáztatta, ezt Isten hívásának 
engedve, az Ő törvényének védelmében tette. Meg tudom érteni azt 
az angolt, aki 1945. júniusában azt kérdezte tőlem: „Hogyan tudták 
Önök. hogy mikor küzdenek a nemzeti és mikor Isten ügyéért? 
Hogyan lehettek biztosak a felől, hogy nem nagyobb hazafiak, mint 
keresztyének? Mi angolok képtelenek lettünk volna eldönteni, hogy 
valójában nem nemzeti okokért harcolunk-e." Norvégiában fel sem 
merült a kérdés. Mi az evangéliumért szólíttatunk harcba, hogy véd
jük a jogot és igazságot. Ttt Isten ügye s az ország ügye egy volt.

1940 decemberében Norvégia legfőbb bíróságának minden tagja 
leköszönt hivataláról. Tiltakozás volt ez a nemzetközi jog és Norvégia 
törvényeinek nyilt megsértése ellen. Ezt követőieg az említett bíróság 
feje azt mondotta Norvégia 7 püspökével való találkozón: „Ettől 
kezdve az egyháznak kell képviselnie a törvényt." Az ő engedélyével



445

hozzáteszem, amit egy későbbi alkalommal mondott; „Ekkor fedez
tem fel mélyebb kapcsolatot az evangélium s az embercsinálta tör
vények között, mint amilyennek addig is tudatában voltam."

Mikor a norvég püspökök nem sokkal a legfőbb törvényszék le
mondása után támadást intéztek a nácik ellen 1941. évi pásztorleve
lükben, közvetlen s spontán helyeslés lett rá a válasz minden keresz
tyén közösségtől és intézménytől szerte az országban. Közülük a leg
több kegyességi csoport volt, —  pietisták, evangéliumiak, stb.1 Közös 
nagy tapasztalásuk ez volt: „Jézus Krisztus Atyja fordul övéihez, 
hogy védjék az ártatlant és harcoljanak az igazságért és jogért az 
i gazságtalansággal szemben."

Különösen azt akarom itt kiemelni, hogyan vált a jog (vagy a 
jog hiánya) Istennek eszközévé keresztyén egység létrehozásában- 
hogyan teremtett az igazság (ill. annak hiánya) közös „ökumenikus" 
tudatot.

Valami mást várna az ember. Azt várná, hogy valamilyen 
kegyes tapasztalás az első indítóok minden keresztyének egyesítésére. 
Vagy azt várná az ember, hogy valami teljesen evilági, szekuláris 
tényező, pl. nemzeti öntudat bizonyuljon erősebbnek azoknál az erők
nél, melyek szétválasztják a keresztyéneket s legyen képes egyházak 
közötti különbségeket eltüntetni, —  más szóval, a keresztyén egy
séget közös emberi tapasztalás alapján várná az ember. Egyik sem 
történt e kettő közül. Isten azt mutatta meg nekünk, hogy Krisztus 
királyságában a törvény époly fontos, mint az evangélium. Nem 
mintha nem tudnánk különbséget tenni teológiailag törvény és evan
gélium között: ép maga az evangélium hajtott minket a törvény 
kellő értékeléséhez!

Egy évvel később, 1942. tavaszán, szemeink még jobban meg
nyíltak. Ekkor Quislingék gyermekeink nevelése és ifjúságunk ellen 
intéztek támadást. 10 éves kortól náci ideológiával oltogatták őket 
iskolában és iskolán kívül. Az erre vonatkozó Quisling-,,törvény" 
1942. febr. 5-én kelt. A  gyermekeket és fiatalságot elvették szüleik
től és észrevétlenül vagy erőszakkal oltották beléjük az ..új élet- 
filozófiát." A tiltakozó szülőket kemény börtönbüntetéssel fenye
gették.

Ezen a ponton Norvégia alkotmányba foglalt törvénye és Isten 
törvénye eggyé lettek. A negyedik parancsolat megacélozta a szülők 
lelkiismeretét. Jézus szava; „Engedjétek hozzám jönni a gyerme
keket és ne tiltsátok el őket" —  Isten-adta jelszavunk lett. Nagyobb 
kötelező erővé lett a keresztség szentségében gyökerező szülői hiva
tás, mint akármilyen földi törvény.

Még más is világossá tette, hogy jogért és igazságért való har
cunk Jézus Krisztus ügyéért való harc. Üjból egész népünk egyként 
állott együtt, beleértve ekkor a római katolikus egyház képviselőit 
is. A  reformáció óta első ízben éltük át Norvégiában az Una Sancta-t. 
A törvény és igazság kérdésének alakjában Tsten akarata egyesített 
bennünket.

1 Mint tudjuk, Északon e két kifejezés nem általános típusokat, hanem 
bizonyos konkrét mozgalmakat jelöl.
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Ügy látszik, hogy ez a tapasztalás, melyet mi Norvégiában, a 
világnak egy kis szegletében tettünk, mond nekünk valamit a tör
vénynek és az igazságnak az egyházak életében való helyéről. Ezen 
a területen a törvény eddig nagyon szerény szerepet játszott, afféle 
függelék volt az egyház etikai tanításában. Nem így volt az előző 
időkben. A  keresztyén természeti törvény gondolata —  különösen 
Aquinoi Tamás fejtette ki ezt —  mutatja, mennyire úgy tekintett 
az egyház az elmúlt időkben az emberi törvényre, mint Istenhez tar
tozó dologra. Az 1776-os Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat úgy 
tekinti a jogot, mint a Teremtőtől származó ajándékot. Ha nincs az 
emberek között, államok között jogrend, mely föléemelkedik az em
beri hatalomnak, erőnek, akkor csak ököljog van. A  nácik azt akar
ták, hogy legyen jog : hatalomtól meghatározott jog. Ha az egyház 
jóváhagyja azt a gondolatot, hogy csak szekularizált jognak van 
létjogosultsága, akkor elárulta hivatását.

Sokak részére csalódás volt, hogy a háború végeztével a győze
lem és szabadság feletti öröm háttérbe szorította a jog kérdését. Az 
egyházak első megnyilatkozásának ki kellett volna jelentenie: a jog
nak örök alapvető vonása, hogy mélyen Isten akaratában gyökerezik. 
Az egyházaknak nem szabad elhanyagolnak az erőt, amely az embe
rek közötti jogban rejlik. Számomra megkapó volt, amit az Egyházak 
Világtanácsától rendezett találkozón 1947. februárjában Genfben a 
német evangélikus egyház képviselője, Wurm püspök a jog és igaz
ság kérdéséről mondott egy sajtókonferencián: „Ezentúl az Istenben 
való hit nem választható el a jogtól és az igazságtól." Ezek a szavak 
pontosan azt fejezik ki, amit a norvég egyház és népi arcvonal ta
pasztalt meg a megszállás alatt.

Az egyházak munkája nem állhat egyszerűen a zsarnokság elleni 
oppozicióból. Az egyházaknak azon kell munkálkodniok, hogy a jog
rendet, a zsarnokság egyetlen hatékony ellenszerét, újra olyan örök 
erőnek tekintse a világ, amely Isten akaratában gyökerezik. Tévútra 
lépünk, ha a zsarnoksággal csak emberi erőt helyezünk szembe vagy 
katonai győzelemtől várjuk legyőzését. Az ördögöt nem lehet Belze
bubba] kiűzni. Sajnos, a győzelmes nemzetek, úgy látszik, ezt pró
bálják ma. Mi a háború alatt mind harcosai voltunk a jognak. A 
győzelem után abban a veszélyben forgunk, hogy eláruljuk a jogot 
s féljük és szeressük a hatalmat, mint a világon a legnagyobb és leg
erősebb tényezőt. Itt fordult Isten az egyházakhoz. Csak ők tölthetik 
meg a jog fogalmát örök tartalommal, úgyhogy a népek fölé emel
kedvén képessé váljék arra. hogy egyesítse őket, s Tstent szuverén 
Urunkként ismertesse el.

II.
Egy másik tapasztalat, látszólag, az ellenkező irányba mutat. 

Röviden, a háború ráébresztett bennünket, milyen nagy érték az 
Ágostai Hitvallás, s úgy látszik, ez a tapasztalás különböztet meg 
bennünket más egyházaktól és szektáktól.

Az evangélikus egyház Norvégiában a lakosság 97%-át öleli fel. 
A maradék 3%  a „Szabad egyházakhoz" vagy a norvég jogi szóhasz
nálat szerint „Disserterekhez" tartozik. Számban kevesen vannak, de
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tagjaik zártabb egységet alkotnak, mint a mi egyházunk, hitbuzgal
muk, vallási befolyásuk nagyobb, mint számarányukból következtet
nek. Norvégiában soha sem volt kifejezetten ellenségeskedés a disz- 
szerterek és a nemzeti egyház között, de vannak határozott különb
ségek és —  ez a baptistákra vonatkozik —  teológiai ellentétek.

Itt azt akarom kiemelni, hogy a fentemlített egység a norvég 
egyházi életben a megszállás alatt, egyáltalában nem gyengítette a 
felekezeti hűséget az egyes egyháztesteken belül. Ami a nemzeti 
egyházat illeti, a helyzet ép ellenkező volt; páratlan mértékben érez
tük. hogy hitvallásunk fegyverünk, erőnk és örömünk. Megjegy
zendő azonban, hogy növekvő felekezeti öntudatunk nem látszott a 
többiekkel való szembefordulásnak. Nem volt ez terhes feladat — 
—  mint sokszor a múltban, —  sem valami mérték, amelyen lemér
jük, hogy teljesen rendben van-e a szénánk. Nem, evangélikus hitünk 
egyszerűen erőforrásunk volt, szilárd alapunk. Hogy hozzá voltunk 
kötve, az segítséget jelentett lelkiismeretünknek. Valami objektivu- 
mot. történetit jelentett, amire támaszkodhatunk. Volt valami konkré
tumunk, amihez hűek lehettünk, ragaszkodhattunk. Ekkor tapasz
taltuk meg, milyen időszerűvé, lehet a hitvallás. Ekkor értettük meg, 
mit jelent egyháznak lenni. Ennél a szónál persze nem papok egy
házára gondolok, hanem egy megszentelt közösségére minden hívők
nek, laikusoknak épúgy, mint papoknak, akik egy, a Szentírásban 
megalapozott hitvallás alapján állanak. Nekem, a magam részéről a 
legkisebb kétségem sem volt az iránt, hogyha nem lettünk volna 
hitvallásos egyház, akkor nagyon hamar szét szór altunk volna. így 
azonban Isten igéje, a lutheranizmus szíve-lényege napjaink legele
venebb hatalmává lett. Megháromszorozódott az úrvacsorával élők 
száma s érezhető valósággá váltak a szent keresztségből fakadó 
áldások.

A  háború végeztével növekvő hitvallásos öntudatot fedezhettünk 
fel más országokban is. Vannak emberek, akik attól félnek, hogy ez 
újból valami kemény és ellentéteket kiélező konfesszionalizmus lesz. 
Én nem hiszem. A sok tapasztalat nem erre mutat.

Volt egy másik pont is, melyen szükséges volt tisztázni evangé
likus hitünket, éspedig a világi felsőbbség iránti engedelmesség 
lutheri tanítása tekintetében. Két szentírási szakaszból eredő kettős 
út van a lutheri tradícióban: Engedelmeskedjetek minden földi ha
talmasságnak és Istennek kell inkább engedni, hogy nem az emberek
nek. A lutheri államegyházakban, a X V lI . századbeli autokratikus 
monarchiák óta megvolt az a hajlandóság, hogy aláhúzzák az elsőt 
és elhanyagolják a másodikat. A lutheri álláspontot gyakran érte az 
a vád, hogy szolgalelkűséget tanúsít az állammal s a változó világi 
hatalmakkal szemben. Hogy ez nem igazi lutheri álláspont, azt 
eléggé bizonyítja magának Luthernek magatartása a reformáció első 
éveiben. A norvég ember számára ő a keresztyén lelkiismeret szembe
fordulásának képviselője az igaztalan felsőbbséggel, legyen az akár 
egyházi, akár világi. Soha kép jobban meg nem ragadta a nép képze
letét, mint azé a magányos emberé, aki Wormsban szóra nyitja ajkát 
a világ hatalmasságaival szemben, életét kockáztatva. A  norvég nép 
küzdelme ilyen lelkiismereti küzdelemmé lett. A nácik megfosztottak
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minket jogtól és igazságtól. Mi Istennek és lelkiismeretünknek enged
tünk. Ebben Luther volt nagy példánk. Luther fegyvereket adott 
kezünkbe a német nemzeti szocializmus és emberei elleni harcban.

E ponton hitvallásunk evangélikus-lutheri ereje nemhogy gyen
gült volna, de épen erősödött. Milyen idegenül hat számunkra most, 
mikor telve vagyunk Isten iránti hálával Lutherért és az Ágostai 
Hitvallásért, hogy halljuk a támadásokat, melyeket ellenünk intéz
nek nem is ’ jelentéktelen hangok!2 Mi nem kívánunk dicséretet, —  ■ 
csak bizonyságot teszünk arról, mit jelentett hitvallásunk nekünk.

Hitvallásunkat legjobban jellemezte a biztonság érzése a keresz- 
tyénség objektív oldala, ige és szentségek irányában s a bizonyosság, 
hogy a szubjektív oldal, a hit és feladataink érzése, ebben az objektív 
oldalban gyökerezik. Közösséggé fűzött minket össze mindaz, amit 
Istentől kaptunk, nem utolsó sorban, hogy Isten közös hitet és rendet 
adott nekünk. Ez oldalról kapott hitvallásunk tartó erőt, s lett öröm 
és bátorság forrásává.

Mikor megnyílt a lehetőség a világ más részeivel való érintke
zésre, láttuk, hogy más egyházak hasonló tapasztalatokat tettek.

Legyen szabad említést tennem itt a római katolikusokkal való 
kapcsolatainkról is. Az utóbbi nemzedékek sokat tanultak e tekin
tetben. Sajátságos dolgok történnek, epizódok, melyek fényt vetnek 
arra, hogyan haladtak dolgaink.

Hadd idézzek emlékezetembe egy ilyen fénysugarat. 1942. már
ciusában történt. A  nácik megkezdték előre kidolgozott támadásukat 
a keresztyén nevelés és ifjúságunk ellen. Minden norvég otthon 
fenyegetve volt. A püspökök nem maradtak tétlenek, illegálisan ter
jesztett kiáltványban fordultak valamennyi honfitársukhoz. Nem sok
kal később mi püspökök leköszöntünk hivatalunkról, hogy megszakít
suk az egyház kapcsolatát azzal, amit mi pogány és zsarnoki állam
nak nyilvánítottunk. Az összes kisebb közösségek, szabad egyházaink 
helyeselték kiáltványunkat. Quisling akkor, röviden szólva, „kitett 
a házamból." Egy délután dolgozószobámban ültem egy könyves
ládán. Kopogtak az ajtón, előttem ismeretlen ember lépett be. „A  
római katolikus püspök vagyok. Nem tudom visszatartani, ami ben
nem van, azért jöttem, hogy együttérzésemet fejezzem ki s különö
sen hogy kijelentsem: teljesen egyetértek kiáltványukkal."

—  Hozzájárul Püspök Űr, hogy ezt közöljem kollégáimmal ?
—  örömmel, s bárki mással is.
—  írásba adná ezt Püspök Űr? S én nyilvánosságra hozhatom?
—  Mi sem okozna nekem nagyobb örömet!
Körülnéztem a csaknem üres szobában s azt mondtam: Az osloi 

püspöki szék üres. Foglaljon benne helyet és írjon!
Megtette, amit kértem s néhány nappal később nyilatkozata az 

egész országot bejárta.
A Gestapo dühöngött. Mangers püspököt ismételten a főhadi

szállásra citálták és fenyegették. A kát. lelkészeket kiűzik Norvégiá
ból, ha nem vonja vissza aláírását. „Fejemet vehetik, de az aláíráso-

2 Református részről jelentkeznek hangok külföldön az evangélikus kon- 
fesszionalizmust bírálva.
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mát nem“ —  volt a válasz. A rom. kát. püspök eljárását később 
egyházának magasabb hatóságai jóváhagyták.

Ami ma irányítóan hat az ökumenikus keresztyénségben —  a 
növekvő felekezeti öntudat — az olyasmi, amiért hálát kell adnunk; 
ugyanakkor azonban látnunk kell azt a veszélyt, hogy előbbi áldatlan 
állapotokba eshetünk vissza.

III.
A harmadik dolog, amire rá akarok mutatni a norvég háborús 

tapasztalatokkal kapcsolatban az, milyen paradox következményekkel 
járt elszigeteltségünk ökumenikus kapcsolatok terén.

Emlékszünk még rá, milyen nehéz volt újból találkozni egyhá
zak képviselőinek az első világháború után. Sok év múlt el, míg 
sikerült feloldani keserű ellenségeskedéseket. Az első ökumenikus 
találkozók villamossággal voltak tele. Egy alkalommal csak a han
gosan együtt imádkozott Miatyánk mentette meg a felrobbanástól az 
egész vállalkozást. Hasonlítsuk össze ezzel azt a helyzetet, amely 
(leniben volt a második világháború vége után 9 hónappal. A háború 
az egyházakat szorosabbra fűzte össze, mint előbb bármi más, — jól
lehet ekkor sokkal mélyebben belebonyolódott az emberiség a küzde
lembe, mint előbb. Néhány egyház kivételével —  itt Dél-Amerika és 
Spanyolország egyházaira gondolhatunk —  közös fronton állt a világ 
a szabadságért és igazságért, minden vonalon. Volt közösség imában, 
reményben, hitben a külső elválasztottság ellenére. —  vagy épen 
a miatt. S mikor a háború befejeződött, a győztes nemzetek meg
oszlottak és képtenek voltak egyetérteni —  ezért fenyegetnek a mai 
tárgyalások végül mindig robbanással, —  az egyházak természetes 
módon egyek, jobban, mint bármikor. A  háború alatt az egyházak 
egységet kaptak Istentől, amelyet a nemzeteknek továbbadniok szent 
feladatuk.

Hadd világítsam meg ezt is norvégiai tapasztalattal. Már beszél
tem róla, de hadd ismételjem itt el, mi történt egyszer velem személy 
szerint. Mikor 1942-ben be voltam zárva egy kis erdei házba, melyet 
köröskörül rendőrség őrzött, egy parasztasszony hordta számomra 
a napi üveg tejét, melyet mindig az őrnek adott át. Egy meleg nyári 
napon észrevétlenül elmellőzte az őrt és egyenesen a konyhaablak
hoz jött. Amint átadta nekem az üveget, óvatosan körülnézett és 
súgva mondta: „A. férjem hallgatta a rádiót és hallotta a Canter- 
bury-i érseket. Imádkozott Önért. Püspök Űr!“ Ezzel elsietett. Ez
után már nem voltam egyedül. Magányomat betöltötte egy csodála
tos és paradox közösség. Ereztem, hogyan hordoznak, védenek min
ket, egyházunkat a többi egyházak és tagjaik. Mikor a BBC híreit 
sugározta szerte a világba s beszámolt arról, mi történt Hollandiá
ban. Csehszlovákiában. Görögországban vagy akárhol, ezek az éter
hullámok imádsághullámokat indítottak útnak 100 és 1000 keresz
tyén rádióhallgató szívében. A gonosz munkát Isten arra használta 
fel, hogy teremtő hatalmával az Ö közösségét építse az emberek 
között.

Vagy meg lehet érteni mit éreztünk Norvégiában, mikor titok
ban és nagy kockázattal, illegálisan híreket kaptunk más egyházak-
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tói. Látom, hogy jön egy asszony kötéssel és nagy pamutgombolyag
gal. A  gombolyagban van von Gabién német katolikus püspök leg
utóbbi bátorhangú pásztorlevele, vagy talán W unn püspök legutóbbi 
prédikációja, melyet óvatosan bont ki a gombolyagból. Máskor Aulén 
svéd püspök legutóbbi beszédét hozza vagy híradást egy Westmins
ter Abbey-beli istentiszteletről, melyen említést tettek Norvégiáról. 
Olvastuk a híreket, szívünket melegítették a szavak, barátainkra 
gondoltunk —  az „ellenséges" országokban levőkre is —  és imád
koztunk értük mi is. Ez a harcoló Sancta Ecclesia kereszt ül törte a 
nemzeti határokat,

Voltak hát ilyen erők ebben a szörnyű világban. Gonosz napok
nak kellett jönniök, hogy Isten megnyissa a szemeinket az ő jó 
erőinek látására.

Miután azonban láttuk ezeket az erőket, felelősség következik. 
A látás —  kötelez.

Gondolnunk kell arra. hogy a felelősséget senkire nem lehet rá
erőszakolni. Söderblom érsek szokott beszélni „a felelősség öröméről." 
Ez az öröm csak akkor keletkezik, ha a felelősség érzete úgy támad, 
mint természetes dolog, mikor nem is tudunk máskép cselekedni; ha 
olyan tapasztalatból származik, amelyet Isten művel velünk, cselek
vésre akarván bennünket bírni. S ezek a dolgok, melyeket mi tapasz
taltunk, valóban indítások ökumenikus közösségre. Ezért mindnyá
junkban éber most ez a felelősség.

A háborús^ idők tapasztalatai ma ugyan, úgy látszik, feledésbe 
mennek. Nem így van azonban ez keresztyén embereknél. Nekünk 
ezek a tapasztalások értésünkre adják, hogy a gonosz vég idején, akár 
a hatalom sátáni ereje, akár a kétségbeesés reménytelensége jelent
kezik is. engednünk kell Isten erőinek. Az Űr erős lehet a gyengé
ben. Mikor lelki erők halálos harcban állottak a fizikai erőkkel, a ki
látások eléggé reménytelenek voltak. Imádkoztunk, hittünk, remél
tünk és szenvedtünk. Emberileg szólva, ez reménység volt remény
ség ellenére. De lelkiismeretünkben hallhatóvá vált Isten szava: 
én vagyok az élet és halál Ura. És akkor jött a szabadulás órája, 
S a háborúnak ez a lelki tapasztalása tartalmaz számunkra kötelezést 
és indítást.

Ma a dolgok újból reménytelennek látszanak. Talán még mé
lyebbre merülünk a reménytelenségben a népek egyesülését és gyó
gyulását s az emberiség békéjét illetőleg. Annál inkább örvendező 
lélekkel kell azonban magasra emelnünk Krisztus zászlóját s ez alatt 
a jel alatt keresni napról-napra az Ő akaratának és ránk, emberekre 
vonatkozó tervének megvalósítását.

Fordította: Terray László.

Hamar Gyula, a soproni volt ev. tanítóképző intézet nyugalmazott igazgat 
tója, kántorképző áfáinak rövid, értékes vezérfonalát kéziratban elkészítette. 
A nehéz kiadási viszonyok miatt nyomtatásra jelenleg nem kerülhet, de „Az 
énekeskönyv“ c., evangélikus lelkészek és kántorok részére írt nyolc gépelt 
ivoldalas kézirat az érdeklődők részére szerkesztőségünkben rendelkezésre áll.
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Keresztyén ember a maga helyén
A Lelkipásztor márciusi számában „Külföldi laikus-munka új 

útjai“ és „Ami a cikk után következik" címmel tárgyalt kérdésekhez 
szeretnék hozzászokni; illetőleg a beszélgetést tovább folytatni. Ott 
veszem fel tehát, a fonalat, ahol a cikkírók akkor abbahagyták.

Gondolatainknak, s vele annak az ügynek, amiről szó van, ezt 
a címet adtuk: Keresztyén ember a maga helyén. Magyarázatként 
mindjárt el szeretnénk határolni a kérdést. Nem arról van szó, hogy 
az ú. n. laikusok •— nem lelkészek —  hogyan misszionálják a maguk 
hivatásbeli társait, pl. orvosok az orvosokat. A „hivatás-misszió11 
esetleg így is volna érthető. Ez is igen fontos munka, de úgy véljük, 
ez csak egy további lépés. Az elsődleges az volna, hogy a keresztyén 
ember megtalálja a maga helyét a világban s ott mint keresztyén 
ember élje a maga életét.

Keresztyénségünk egyik nagy betegsége az, amit közkeletűen 
vasárnapi keresztyénségnek szoktunk hívni. Az, hogy a legtöbb ú. n. 
egyházias, hívő,ember semmit sem tud kezdeni a keresztyénségével 
hétköznap, hivatása gyakorlása, munkája végzése közben s viszont 
nem látja, hogy mi értelme van munkájának éppen keresztyén szem
mel nézve. Ez a kérdés éppen azok számára válik sokszor kínzóvá, 
akik nagyon komolyan, teljes hivatástudattal, lelkiismeretességgel, 
nem pusztán kényszerű kenyérkeresetként végzik és akarják élni 
hivatásukat. Életüknek, munkájuknak keresztyén értelmet kell kap
nia, hogy hitben tudják azt élni. Mert ami hitből nincs, bűn az.

Nem csupán valamiféle alkalmazott szoeiáletikáról, vagy éppen 
olcsó kazuisztikárói van itt szó. Hanem arról, hogy az egész földi élet 
egyáltalában értelmet nyerjen az evangélium felől. Az idő és örökké
valóság feszültsége ez végső fokon. Tudjuk, hogy sub spécié aeterni- 
íatis élüük: az örökkévalóság fényében és feltétele alatt. Keresztyén
ségünk alapvetően eszkatologikus meghatározottságú. (Hogy ez in koh- 
kréte mit jelent, arról éppen most van nagyszabású eszmecsere ki
alakulóban világszerte „realizált eszkatologia11 és „konzekvens eszka- 
lologia11 címmel ; v. ö. Cullmann, Dodd, A. Schweizer, stb. írásait.) 
Isten nagy üdvtényei felé kifeszülve élünk. Az idő, életünk az örökké
valóság felől nyer értelmet. Azonban — és ez a feszültség másik 
pólusa —  értelmet nyer. Nincsen önmagában való értéke és értelme; 
az örökkévalóság felől azonban igenis van értelme és értéke. Ha mind
azt, amit általában emberi kultúrának, humánumnak nevezünk, nem 
akarjuk átengedni a pogányság sötét hatalmainak, ha valljuk azt, 
hogy Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, 
már most és ebben az időben is, akkor keresnünk kell ebben az aeon- 
ban való létünknek az értelmét. Persze: az evangélium fényében, az 
örökkévalóság feltétele alatt.

Nyilvánvaló, hogy életünk értelme végső fokon a -Jézus Krisztus 
megismerésére s így az örök életre való eljutás (János 17, 3). Kétség
telen azonban, hogy nincsen jelentőség nélkül az a keret, az a színtér 
és állapot, amelyben én erre a nagy célra eljutok. Hogy mint férfiú, 
vagy nő, munkás, vágj7 orvos, földmíves, vagy tanító élem végig ezt
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az életet. És, hogy mint éppen ilyen jutok el a Krisztushoz, leszek: 
Isten országának tagja. Jól tudjuk, hogy Krisztusban nincs férfi, 
sem nő, sem szolga, sem szabad, stb. Ez az eszkatologikus ígéret és 
valóság azonban nem szünteti meg mostani állapotunk valóságát. 
Abban mindenképpen feladatot, Istentől nekünk megszabott teret és 
utat kell látnunk —  és éppen ebben kell értelmét megtalálnunk.

Lutherhez kell visszatérnünk ebben, aki hangoztatta, hogy a pol
gári hivatás végzése valóságos istentisztelet. A jó lelkiismeretei akarta 
ezzel visszaadni a „laikusoknak", amit elvett tőlük a középkor szer
zetes-kultusza, amely különbséget tett Istennek inkább tetsző és világi 
foglalkozások között, előbbiekhez az egyházi rendet számítván. Ezt 
a jó lelki ismeretet kell megadnunk híveinknek, akik a különböző 
hivatásokban élnek és tevékenykednek.

Két véglettől kell főként óvakodnunk. Az egyik a kazuisztika 
kísértése. Természetesen nem adhatunk kész recepteket az élet min
den helyzetére. Hitben, lelkiismeretben kell keresniük híveinknek 
a döntést a maguk esetében. A másik véglet az általános kegyes szó
lamok veszedelme. Nem áll az, hogy az egyéni megtérés, hitre-jutás 
mindent magától megold, hogy mindenben egyszerre* világosságot ad. 
Éppen azt mutatja a tapasztalat, hogy a hitre jutottak szeretnék 
keresztyénségiik és hivatásuk kérdéseit tisztázni, szeretnének hivatá
sukban egész keresztyének és keresztyénségiikben egész kereskedők, 
orvosok, mérnökök, munkások, stb. lenni. Ebben segítségükre kelt 
lennünk.

Sokan úgy látják világszerte a keresztyénség legnagyobb szelle
mei közül, hogy éppen a protestántizmusnak egyik legnagyobb vesze
delme volt az utóbbi évtizedekben a keresztyénségnek a magánélet 
területére korlátozódása, a keresztyén emberek sajátságos élethasa
dása. Ű. n. hívő emberek élték a maguk kegyességét ,,belső kamrá
jukban" s ugyanakkor hivatásukban engedték magukat a világi élet
területek: gazdasági, politikai, társadalmi nemzeti, stb. élet állító
lagos autonómiája által vezettetni. Ez magyarázza nzí a tehetetlen 
bénaságot, amivel ni. a német keresztyénség s annak éppen „kegyes" 
része a hitleri állam démoni jelenségeit szemlélte, anélkül, hogy 
benne és vele szemben a hitvallás és bizonyságtevés hangját meg
találta volna. (Y. ö. R. Thadden v. Trieglaff nagyszerű, kis könyvét: 
Ein Laie orlebt den Kirclienkampf!)

Végül nagy a jelentősége ennek a munkának a lelkipásztorok 
számára is.. Egyik nagy veszedelme lelkészi munkánknak, hogy üveg
házi életet élünk sokszor. Eltávolodunk az élet valóságaitól. íróasztal
kérdésekkel vesződünk, elveszítjük a kapcsolatot a Biblia és a világ, 
a teológia és az élet között. Nagy szükségünk van arra. hogy gyakran 
találkozzunk a „laikusokkal", megismerjük életük kérdéseit, a min
dennapok valóságát. Olyan igehirdetők, mint pl. Lüthi azért tudnak 
olyan életközei igeszolgálatot végezni, mert benne élnek a világban, 
a híveik között, —  s nemcsak a templomozók. megtértek kis, exkluzív 
közösségében 1

Keresztyén ember a maga helyén, így próbáltam megfogalmazni; 
a tételt. Nem a megfogalmazás a fontos, hanem az ügy maga. Hogyan 
tudunk híveinknek segítségére lenni abban, hogy jő lelkiismerettel.
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örvendezve és biztos léptekkel éljenek hivatásukban, tudva, hogy 
Istentől hivattak, küldetésük van, -— és pedig éppen abban és ott, 
ahol állanak, a maguk helyén!

Ennek a célnek az érdekében bizonyára jó eszköz lenne konfe
renciák tartása foglalkozási ágak szerint. A  márciusi szám cikkei 
érintették ezt a lehetőséget, ezért ismétlésekbe nem bocsátkozom. Csak 
annyit teszek hozzá: ezeken a! konferenciákon alkalmat kellene ad
nunk arra, hogy maguk a „laikusok" beszélhessenek sokat a maguk 
kérdéseiről. Nem annyira előadó konferenciáknak Írellene ezeknek len
niük, mint inkább hallgató és beszélgető konferenciáknak: ahol első
sorban azokra hallgatunk, akiknek azután —  csak azután! —  vala
mit mondani szeretnénk. Nem véletlen, hogy pl. lelkészkonferenciá
kon is általában mindenki azon szokott panaszkodni, hogy kevés volt 
a beszélgetésre szánt idő, hiányzott a közös kérdések megbeszélésének 
alkalma.

A konferenciák azonban nem pótolhatják a személyes munkát. 
Azt, hogy lelkészek és világiak a gyülekezetekben leülnek és beszél
getnek a hívek kisebb-nagyobb csoportjaival hivatásuk kérdéseiről.

Groó Gyula.

Zs ina t  e lé

Egyházegyetem. Zsinat
A sorozat befejezéséül az egyházegyetemre és a zsinatra vonat

kozó egyházi törvényeink revíziójához közlök néhány gondolatot. E 
gondolatok részben másfelé is utalnak, pl. az egyházkerületek terü
leti átrendezésére, a pénzügyekre, és ezért a kerekség kára nélkül 
zárhatjuk le az áttekintést.

I. Az egyházegyetem tekintetében a kettős elnökség, az egyházkerü
letek területi átrendezése, ill. összevonása és a háztartás központosítása 
foglalkoztat.

a) Az egyetemes kettős elnökség kérdése sorozatunkban egy
szer már felbukkant, mégpedig a „felügyelők" című cikkben (májusi 
szám, 185. lap). Már ott magátólértetődőnek vettem, hogy a leg
közelebbi zsinat az ikerelnökség intézményének továbbfejlesztése
képpen az egyházegyetem fokán is kiépíti a kettős elnökséget. Azóta 
még nyilvánvalóbb lett az a szükséglet, hogy' az egyházegyetem, „el
nökségi" kormányzatában és képviseletében az egyetemes felügyelő 
ne csak azon a réven osztozzék az egyik püspökkel, hogy az —  mint 
a hivatala szerint legidősebb püspök — neki a közgyűlésen és a 
presbitériumban elnöktársa, hanem akképpen, hogy törvényszerűen 
„egyenlő joggal és felelősséggel kormányozzák és képviselik" az egy
házegyetemet, „és annak összes ügyeit egyetértőleg intézik". Egye
sek számára már nem is az a kérdés, hogy legyen-e az ikerelnökség 
kiépítése folytán püspök-elnöke is az egyházegyetemnek, hanem az, 
hogy ne legyen-e csupán csak püspök-vezetője. Ez a megoldás persze 
részlete annak a nézetnek, hogy legjobb volna megszüntetni a fel-
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ügyelői intézményt mindenestől. Nem vizsgálom részletesen ezt a 
nézetet, csupán azt a véleményemet nyilvánítom róla, hogy az elnök
ségekből a nem-lelkészek kiejtése egyházszociológiai szempontból 
retrográd lépés volna, teológiai szempontból pedig —  ha igaz, hogy 
hivatkoznak rájuk —  hitvallásaink félreértésére vallana.

Form. Conc. Sol. Deci. X. 10. Ag. Hitv. XXVIII. kül. 5. 21. Az össze
vetésből világos, hogy hitvallási iratainkban szó sincs arról, mintha a püspö
köknek, ill. lelkészeknek kellene képviselniök az egyházi testületeket, vagy 
nekik kellene intézniük az egyházi testületek háztartási ügyeit.

Az egyetemes papi egyes elnökség terve legfeljebb arra jó, 
hogy annál simábban készüljön el az új törvény az egyetemes iker
elnökségről. Egyelőre mellékes kérdés, hogy mi legyen majd a neve 
az egyetemes elnökség lellcészi tagjának. Az eddigi alakulásba leg
simábban az „egyetemes ptispök“ név illeszkednék be, de amikor az 
„ökumenikus" szót- „ egyetemes"-nek fordítjuk, nem tanácsos éppen 
a püspök szó elé tenni ezt a jelzőt. Merőben idegen lenne számunkra 
az „érsek" szó, gyökértelen és riasztó volna. Így hát a „főpüspök" 
vagy az „országos püspök" kínálkozik névül.

Az igazán mérlegelendő kérdés az, hogy melyik lenne a leg- 
bölesebb megoldás a következők közül: Az egyetemes elnökség lel
kész! tagja lehetne 1. a hivatala szerint legidősebb püspök, 2. az a 
püspök, akit az az egyházközségek a püspökök közül megválaszta
nak, 3. annak az egyházkerületnek a püspöke, amelynek. Budapest 
lesz az állandó székhelye, 4. az a személy, akinek csak az a feladata, 
hogy az egyházegyetemet —  az elnökség nem-lelkészi tagjával meg
osztva —  kormányozza és képviselje. Előnye az 1. megoldásnak az 
lenne, hogy nem kellene külön választani a főpüspököt, a 2-nak az, 
hogy egyházunk alkotmányához híven olyan bírná a tisztséget, aki 
felé az egész érdekelt testület, az ország valamennyi evangélikusának 
a bizalma megnyilvánult, a 3-nak és 4-nek az. hogy változatlan és 
központi helyű lenne a székhelye, a 3-nak még az is, hogy a fő- 
püspök a történelmi püspöki feladatokat is végezné a maga egyház- 
kerületében. a 4-nek viszont az, hogy a főpüspök mentesülne az 
egyházkerületi püspökök közigazgatási gondjától. Hátránya az 1-nek 
az volna, hogy tisztán az esetlegesség döntené el, ki kerül be a fő
püspökségbe, a 2-nak az, hogy —  akárcsak az előbbinél — változnék 
a székhelye, és hogy az ország egyházközségei a szavazásnál csak az 
egyházkerületi püspökök közül válogathatnának, a 3-nak az, hogy az 
érdekelt, a központi egyházkerület nem maga választaná a püspö
két, a 4-nek az, hogy a főpüspök munkaköréből éppen a legjelleg
zetesebb püspöki tevékenységek hiányoznának. Én a második meg
oldást javaslom.

b) Az egyházkerületek területi rendezésének a kérdése szoro
san kapcsolódik az előbb említett harmadik megoldási javaslattal. 
Legalább is kapcsolódik Schulek Tibor dr. tervezetében. E szerint 
továbbra is négy egyházkerülete lenne egyházunknak, mégpedig az 
ország négy tájegysége szerint a következők: budapesti, alföldi, 
dunántúli és hegyvidéki. A budapestihez tartozik Budapest és kör
nyéke mind a négy égtáj felé, tehát a Fejér-komáromi ehm. egyik 
része is, viszont a pestmegyei ehm-éknek csak egy-egy része. A z
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alföldihez tartoznék az eddigi Bányai Ehk. legnagyobb része, a szék
helye Orosháza volna. A Dunántúlihoz csatlakoznék a Mosom Ehm. 
és a Fejér-komáromi Ehm. nyugati része. A  hegyvidéki magában 
foglalná az ország többi területét, a székhelye Miskolc volna (ideig
lenesen Balassagyarmat vagy Nyíregyháza). A budapesti ehk. püspö
két az egész ország választaná, de akképpen, hogy az érdekelt egy
házkerületben minden szavazat kétszeresen számítana. (A  tervezet 
egyik elágazása az a javaslat, hogy párhuzamosan a budapesti ehk. 
felügyelője lenne az egyetemes felügyelő, az előbbi választási meg
oldással.)

Tudomásom van olyan tervezetről, amely szerint egyetlenegy 
püspöke lenne egyházunknak, abból az érdekből, hogy a kifelé való 
képviselet egyetlenegy elnökség kezébe jusson. Ez a megoldás magá
val vonná az esperesek hatáskörének, munkájának a megnövekedé
sét. Ezért voltaképpen rokon vele az a gondolat, hogy az egyház- 
kerületek száma sokszoroztassék, és a sok kicsi egyházkerület fölé 
kerüljön a kettős elnökségű egyházegyetem. E két utóbbi tervnél 
nyilvánvalóan közrehat a „püspök" szó teológiai becslése, de nem
csak ez, hanem a „püspök" szó hazai közvéleménybeli jelentésében 
a magyar közjogból és köztörténetből származó tapadók. Akár csök
kentenénk, akár szaporítanánk a püspökségek számát, mindenképpen 
küzdenünk kellene az ellen a hiedelem ellen, hogy a püspökség méltó
ság. A püspökség szolgálat! A püspök szolgálata nem nagyobb, mint 
az egyházközségi lelkész szolgálata, mert egyik is, másik is ugyan
annak az egységes lelkészi szolgálatnak az elágaztatása!' Végképpen 
helytelen háztartási-anyagi vonalon mérlegelni, hány püspökségre 
van szükség, vagy hány püspököt bírunk el. Csak az lehet a kérdés, 
hogy miképpen valósulhat meg a lelkészi-püspöki szolgálat a leg
eredményesebben.

Cikkem' összefüggésében könnyű meglátni, hogy a tervezetek 
mélyén —  esetleg elhallgatva, esetleg tudat alatt —  az a főkérdés 
húzódik, hogy történjék-e központositás egyházunkban is a püspöki 
tiszt tekintetében is. Bármennyire korszerű is ma a központosítás, 
remélhető, hogy az az egészséges irányzat, amely az egyházi élet 
súlypontját a gyülekezetekbe kívánja visszahelyezni, ki fogja vetni 
az újítani vágyók leikéből a központosításba vetett bizodalmát. Egy
általában erős hibának és nagy veszedelemnek tartom, hogy sokkal 
több szó esik közöttünk az egységről, mint arról, hogy miben is 
kellene hát egységesnek lennünk. A rosszban való egység rosszabb, 
mint a különbözőség, ha ez onnan származik, hogy jó van rossz 
mellett. Fontosabbnak tartottuk pl. az istentisztelet egységét, mint 
az arra való törekvést, hogy mentői tisztábban, mentői sűrűbben, 
mentői hatékonyabban hangozzék istentiszteleteinken és egyéb alkal
makkor a Krisztus evangélioma.

A püspöki tevékenység egységesítésének a kérdésén némikép
pen túlnyúlik a „püspöki kar" jogi kérdése. Ebben az összefüggés
ben is óvok a veszedelemtől, hogy a „püspöki értekezlet" valami
féle „püspöki kar" hatóságává fejlődik. Egyházunk alkotmányának 
egészséges szellemével ellenkeznék, hogy a lelkészek, akarmely fokon
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is, önmagukban testületi hatóságot alkossanak. (V. ö. februári szám, 
56. lap.)

Visszatérve az egyházkerületek területi rendezésére, magam 
semmi hátrányát nem látnám annak, hogy tovább is négy egyház- 
kerület legyen, csupán azt tartom célszerűtlennek, hogy a Dunán- 
inneni Ehk. három össze nem függő területre terjed. Ezért legfel
jebb azt tudnám javasolni, hogy a Mosoni és a Fejér-komáromi Ehm. 
csatoltassék a Dunántúli Ehk-hez, a maradék a Dunáninneni Ehk. 
és a Tiszai Ehk. közigazgatása pedig ideiglenesen egyesíttessék. (II. 
te. 61. §) Ezt az egyetemes közgyűlés is el tudná végezni, törvényt 
sem kellene rá hozni.

c) A háztartás központosításának a kérdésével már foglalkoz
tam akkor, amikor az egyházközség háztartásáról írtam (ápr. szám, 
151. lap). Helyeslem egy belső fizetéskiegészítő intézmény és ennek 
megvalósítására egy központi pénztár létrehozásának a tervét. A 
korpótlékot, családi pótlékot, betegsegélyt stb-t a központi pénz
tárból kellene majd fizetni, hogy az egyes egyházközségeket ne ter
helje a. lelkész nagy családja, betegsége stb. De semmiesetre sem 
szabad lazítani a gyülekezetek háztartási felelősségét. El kell találni 
az egyensúlyt az egyházközségek lehető önellátása és a központosított 
háztartás között. Az igazán nehéz kérdés azonban annak a központi 
pénztárnak a táplálása. Amikor nem lesz többé adókivetés, fenn
maradhat-e a járulékkivetés rendszere ? Egyébként érthetetlennek 
találom a fázást az adó szótól, különösen azért, mert ugyanakkor 
sokan nem félnek a tized szótól, mintha bizony nem lehetne azt is 
adónak nevezni, annál inkább, minthogy a tizedfizetés rendszere 
szerint a tized meg nem adója magának az Istennek lesz adósa. 
Az adó szótól legfeljebb az „erőtlenek", a megbotránkozók kedvéért 
kell majd tartózkodnunk. Más irányban pedig szükséges, hogy az 
egyházi háztartásra vonatkozó törvény reformja teljes komolysággal 
vegye számba azt a gazdasági rendet, amelyben egyházunk tagjai 
élnek.

2. A zsinat tekintetében a törvényhozás „autonómiájának" és a zsinati 
tagságnak a kérdése foglalkoztat.

a) Az egyházi törvényhozás „üutonomiájá“ -l  tudvalévőén a leg
utóbbi zsinat alkalmával sem sikerült biztosítani. Nem sikerült ki
küszöbölni az evangélikus egyházi törvényhozásra vonatkozó jogból 
a X V III. század csökevényét. Az ország új politikai rendje végre 
megnyitotta a lehetőséget a törvényhozás szabadságának is. A  zsinat
nak tehát akképpen kellene szabályoznia az egyházi törvényhozást, 
hogy arra nézve is korlátlan legyen vallásszabadságunk, egyházunk 
autonómiája. Közelebbről tehát az E. A. 186. §-át és a II. te. 88. §-át. 
kellene megváltoztatni.

b) A  zsinat tagjairól szóló rendelkezést (II. t.-c. 83. §) vélemé
nyem szerint abban az irányban kellene módosítani, hogy hivataluk
nál fogva csak az egyetemes püspök és felügyelő, valamint az egyház- 
kerületi püspökök és felügyelők lennének tagok; választás alapján 
pedig az egyházmegyék képviselői és az egyházkerületek, valamint



457

az egyházegyetem küldöttei. Egyházunk különböző intézményei ak
ként nyerhetnének képviseletet a zsinaton, hogy a törvény meg
szabná, hányán legyenek az egyházkerületek és az egyházegyetem 
képviselői közt olyanok, akik személyükben egyúttal azokat az intéz
ményeket is képviselnék, mint azok hivatalviselői.

Sólyom Jenő dr.

Liturgikus magatartás
Ú r v a c s o r a o s z t á s

— 3. folytatás. —
Hogyan történjék mármost a szerezietési igék elmondása, ill. 

hogyan oldjuk meg a „ konszekrálás“  kérdését? Rietschel szerint 
azon a vonalon kell továbbhaladnunk, „amelyet Luther 1521-ben és 
1522-ben világosan szem előtt tartott, amikor az elemeknek meg
oldását (konszekrálását) a pap által elvetette és a szereztetési igé
ket úgy tekintette, mint az evangélium hirdetését a gyülekezetnek. . .  
Ennek meghallgatásával készül a gyülekezet a szentség helyes, hívő 
vételére*'. Mint minden más lekciónak, a szereztetési igék felolvasá
sának is a gyülekezet felé fordulva kell megtörténnie. Egyedül ezt 
tartja helyesnek Rietschelen kívül többek között Smend, sőt a magas
egyházi Mehl is, aki ugyancsak nem vádolható sem kontárkodással 
a liturgia területén, sem pedig racionalista-liberális teológiai fel
fogással. Kimondottan hangsúlyozza is, hogy határozottan vallja az 
úrvacsorával kapcsolatban Krisztus realpraesentiáját.

Az úrvacsorái elemek megáldása, „konszekrálása" az említett 
liturgusok számára is természetes. De ennek igazi evangélikus módja 
szerintük csak az avató-imádság lehet, amellyel az elemek különleges 
szent rendeltetésük számára elkülöníttetnek. Ebben az imádságban 
hálát ad a gyülekezet Istennek a kegyelmi javakért, amelyeket neki 
ígért és elkészített, s könyörög, hogy tegye vételüket áldotta. Ez az 
imádság lényege szerint azonos a régi epiklesissel. Helyesen ehhez 
csatlakozik a Mi atyánk.

Kövessük-e az itt kapott útmutatást ? Kétségtelenül helyes volna, 
ha ezt tennők és a szereztetési igéket a gyülekezet felé fordulva olvas
nék fel épen úgy. mint ahogyan más lekció alkalmával is cselek
szünk. Ezt az igeolvasást azután szintén állva hallgatná meg a gyü
lekezet. Ebben az esetben magától elmaradna minden szimbolikus 
cselekvés az elemekkel és körülöttük, a patenának és_ kehelynek 
általában szokásos kézbe vétele, a keresztvetés, az elevatio. Feltétle
nül szükségesnek tartom, hogy egyházunk az esedékes liturgikus 
reformmunkálatok keretén belül ezt a kérdést is végiggondolja, a 
vázolt evangélikus értelem szerint megoldja és azután egységesen

SAJTÓHIBA-IGAZÍTÁS
A legutóbbi számunkban a 369. lapon a 2. bekezdés 9, sorában „álta

lában" „álltában" szóra javítandó.
A 371. lapon az első sorban a második szó: „az" törlendő.
Ugyanezen a lapon az utolsóelőtti bekezdés második sorának végén 

a „m ég" szó „mégis“ -re javítandó.
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szabályozza. Addig azonban, amíg ez meg nem történik, óvakodnék 
az eddigi, a gyülekezetektől megszokott eljárással való önkényes 
szakítástól, nevezetesen attól, hogy a szereztetési igéket ne az oltár, 
hanem a gyülekezet felé recitáljam. Másnak sem ajánlom ezt. 
De határozottan helytelenítendőnek tartom a keresztvetést és az ele- 
vatiot, mert rómaizáló és nem fér össze tanításunkkal az úrvacsorá
ról. A paténának és kehelvnek kézbevételét a szereztetési igék meg
felelő szavainál a már többízben említett „Common Service Book‘\ 
ill. az „A  Manuel on Worship“ amerikai evangélikus agendák el
rendelik. Az utóbbi könyv a részletes utasításban a patenáról azt 
mondja, hogy ne emeltessék a fejnél magasabbra, a kehely elevatio- 
ját pedig megengedhetőnek tartja. A két szentedény kézbevételét 
a. magam részéről, mint a szavakat kísérő gesztust, még el tudom 
viselni, természetesen mindén elevatio nélkül. De ezt a gesztust is 
feleslegesnek tartom. Isten cselekvése az úrvacsorában olyan lenyű
göző, hogy mellette minden emberi hozzáadás és cicoma egyenesen 
bántó. Ezt minden liturgus magától érzi, ha nem önmagát tartja 
az úrvacsoraosztásban a főszereplőnek. Helyesnek tehát azt látom, 
hogy a liturgus az oltár közepén elrecitálja a szereztetési igéket, 
mégpedig —  megalkudván a z . eddigi szokással —  egyelőre még 
az oltár felé. Ezt tegye olyan hangon, hogy mindenki hallja és meg
értse. Titokzatos suttogás elítélendő! Az evangélikus liturgus nem 
mágus, aki az úrvacsorái elemekkel varázslatot űz! Hogy hangján 
megérződik a szent megilletődöttség és már ezért sem nem hadar, 
sem lélektelen monotonsággal nem morzsolja le leckéjét, magától 
értetődik. De a kezét legjobb, ha összekulcsolja, ha ugyan nem tartja 
kézben agendáját. Mert ezt megteheti. Lekcióról van szó!'

A szereztetési. igék elmondása után mai rendünkben az Agnus 
Dei, majd Invitatio, ennek keretében imádság következik. Ez az imád
ság addig, amíg egységesen epiklesis-imádságot nem ír elő az egyház, 
ilyenként szerepelhetne, kimaradván belőle az első mondat: ,,Alá
zatos bűnbánattal könyörgünk." Természetes dolog, hogy úrvacso
rához az Űr kegyelmén érzett minden örömünk mellett is csak a 
méltatlanság tudatával és érzésével járulhatunk, de a bűnbánat val
lása a megtörtént feloldozás után itt nem látszik helyénvalónak. 
Ennek az imádságnak a hozzá csatlakozó Miatyánkkal az Agnus Dei 
előtt van a helye. A jelenlegi rendünktől ilyen értelemben való el
térést indokoltnak és megengedhetőnek tartom, bár egyébként, amint 
ismételten hangsúlvoztam. önkényes egyénieskedés elkerülésére ellen
zem annak félretételét addig, amíg az egyház másképen nem ren
delkezik.

Az Agnus Dei eléneklése alatt a liturgus az oltár felé fordul.
Az úrvacsorának most már következő kiosztása előtt a liturgus 

az oltár elé járult híveket így köszönti; „Békesség néktek!“  Luther 
a Deutsche Messe-ben elhagyta ugyan a „Pax“ -ot, mert akkor fel
oldozó formulának tekintették. Erről az értelmezéséről ma nálunk 
már nincs szó, a feltámadt Krisztus köszöntéseképen pedig szent- 
vacsorájának élvezése előtt mindenképen helyénvaló.

Az úrvacsora kiosztása az oltár epistolai oldalán kezdődik, 
tehát balról-jobbra halad! Folytatólagosan történik, tehát a kenyér
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kiosztását nyomban követi a kehely nyújtása. A  16. század több 
istentiszteleti rendje' követi Luther Deutsche Messe-jót, s külön kon- 
szekrálja és osztja ki először a kenyeret és azután a bort. Abból 
a körülményből, hogy a szereztetési igéket megszakítás nélkül reci
táljuk és nem is tulajdonítunk nekik konszekráló jelleget, természe
tesen folyik helyesen meghonosodott gyakorlatunk, hogy az úrvacso- 
rázók egy-egy sora, miután végig kiosztottuk neki a kenyeret, azon
nal elveszi a bort is.

A kenyér kiosztása, amelyet egyházunk az ősi gyakorlatnak meg
felelően ostya alakjában nyújt, a patenáról történik. Ha valahol 
nincs ilyen, eiboriumból is adhatjuk, de ez csak szükség-megoldás. 
A patenát bal kezünkben tartjuk, mégpedig vagy úgy, hogy ujjaink
kal megfogjuk szélénél, vagy pedig úgy, hogy tenyerünkre fektet
jük reá, Az utóbbi mód stílusosabb, de nagyobb gondot és figyel
met igényel, hogy az ostyából kiosztás közben ne essék a földre. Ez 
különösen nagyon vékony és ezért könnyű ostyával különben is köny- 
nven esik meg, mert akár a liturgus, akár az úrvacsorái vendég 
lehcllete is már lesodorhatja a patenáról. Mindenképen vigyázzunk, 
hogy ez ne történjék meg! Ha mégis előfordul, azonnal hajoljunk le 
az ostyáért és tegyük félre, ha kis oltártéren forgolódunk, mindjárt 
az oltárra, ha távolabb vagyunk az oltártól, először a patena szé
lére és az oltárhoz visszatérve a corporaléra. Ezt az ostyát többé 
nem használjuk. A római egyház arra az esetre, ha megszentelt ostya 
a földre esik, az átlényegült Krisztus-testének mintegy a kiengesz
telésére külön szertartást ír elő. Ilyesmire persze a mi meggyőző
désünk szerint nincs szükség. De viszont az sem lehetséges, hogy 
a leesett ostyát otthagyjuk a földön és esetleg tipródjunk rajta. 
Megfigyeltem egy alkalommal, hogy az úrvacsorát osztó liturgus 
mindvégig nyugodtan otthagyta a leesett ostyát a földön, bár osztás 
közben ismételten elment mellette, talán rajta is. A hívek is észre
vették és látható módon döbbenetbe ejtette őket az incidens, való
színűleg holmi római katolikus képzeteknek borzadályt keltő hatása 
alatt is. Az úrvacsora után megkérdeztem a lelkészt, hogy miért, nem 
vette fel az ostyát. Azzal indokolta, hogy zavarában nem tudta, 
mit tegyen. Attól is tartott, hogy ha úrvacsoraosztás közben le
hajol a földre, akkor ezzel vét a. liturgikus stílus ellen, de feles
leges feltűnést sem akart kelteni. De azután azt sem tudta, mit 
tegyen azzal az ostyával. Nos, a fent tanácsolt eljárás a legtermésze
tesebb és egyben (‘gyedül helyes helyrehozása a balesetnek. De újból 
mondom, legyünk óvatosak. Azzal is elkerülhetjük a bajt, hogy úr
vacsora előtt ellenőrizzük az ostyakészletet és az egymáshoz ragadt, 
ostyákat szétfejtjük. A híveket zavarja, ha észreveszik, hogy egy
szerre több ostyát kaptak. Ha pedig osztás közben próbáljuk szét
fejteni az egymáshoz tapadt ostyákat, meg is akad pillanatokra, ’a 
folyamatos osztás, de könnyen meg is történik az említett baleset.

Az ostyát jobb kezünk hüvelyk- és mutatóujjával fogjuk meg, 
miközben többi ujjúnkat behajlítjuk. Azután úgy helyezzük az úr
vacsorái vendég nyelvére, hogy se hüvelyk- és mutatóujjunkkal 
ajkát, se pedig többi ujjunkkal orcáját ne érintsük. Ennek az út
mutatásnak a gondos követését minden liturgusnak szívére helyez-
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nem! Indokolására nem térek ki, de bizonyos vagyok a felöl, hogy 
aki elgondolkodik rajta, maga is talál reá ezer és egy okot!

A patenára már könnyebb kezelhetősége érdekében is egyszerre 
kb. csak annyi ostyát helyezünk, amennyire egy sor úrvacsorázőnak 
szüksége van. Ha kevés az ostyakészletünk és szertartás közben nem 
pótolható, fél- vagy akár harmadostyát is nyújthatunk. De ez is 
szükségmegoldás. Pusztán takarékosságból ne éljünk vele!

Budaker Oszkár.

A kormány egyezmény-tervezete
Ez a szöveg az a tervezet, amelyet a kormány átnyújtott egyházunk

nak elfogadás végett. A szöveg természetesen még tárgyalások alatt van, 
lényegileg mégis ez az egyezmény-tervezet kerül rövidesen egyházunk zsi
nata elé. Azért közöljük, hogy minden lelkésznek aikalma legyen az egyez
mény-tervezet részletes megismerésére és feleló'sségteljes, imádságos meg
fontolására a mai idők Istentől elénk állított helyzetében.

A magyar köztársaság kormánya és a magyarországi evangélikus egy
ház egyetemes közgyűlése részéről kiküldött bizottság az állam és egyház 
közötti viszony kérdésének mindkét részről óhajtott békességes és helyes 
rendezése céljából az alábbi megállapodást kötötte:

1. A magyar köztársaságban az egyház helyzetének új rendezése céljá
ból a magyar köztársaság kormánya és a magyarországi evangélikus egyház 
állandó közös bizottságot küld ki az új vallásügyi törvények — köztük első
sorban a gyermekek vallására vonatkozó törvényjavaslatnak kidolgozására. 
Az új országos vallásügyi törvényeknek megfelelő módosításokat az egy 
házi törvényeken az egyházi törvényhozás végre fogja hajtani. (A közös 
bizottság tagjainak számát az egyház részéről az egyház állapítja meg. 
A bizottság szakértő-albizottságot jelölhet.)

2. A magyar köztársaság kormánya ez alkalommal is kifejezi, hogy 
elismeri és minden lehetséges és szükséges eszközzel biztosítja a vallás
gyakorlat teljes szabadságát. A magyar evangélikus egyház pedig ez alka
lommal is megállapítja, hogy a magyar köztársaság törvényhozása és a kor
mány a szabad vallásgyakorlatot mindezideig is biztosította, védelmében része
sítette, sőt áz 1947. évi XXXIII. t.-c. megalkotásával jelentősen kiszélesítette, 
az egyház személyi és dologi kiadásaihoz adott segélyezéssel pedig lehetővé 
tette az egyházi élet eddigi kereteinek fenntartását.

3. A magyar köztársaság kormánya az egyházi élet szabad működési 
körébe tartozónak tekinti az egyház minden, a fennálló jogszabályoknak 
megfelelő hitbeli tevékenységét. Evégből megengedi, hogy az egyház min
denütt, ahol annak szüksége mutatkozik, az állami iskolák tantermeit és 
egyéb erre alkalmas helyiségeit a tanítás szabályszerű idején kívül az iskolai 
hatósággal való megegyezés szerint és az átengedés folytán esetleg felmerült 
károk megtérítési kötelezettsége mellett istentiszteletek és egyéb vallásos és 
egyházi összejövetelek és gyűlések céljára díjmentesen használhassa mind
addig, amíg az egyházközségek tudnak gondoskodni e célra szolgáló épü
letekről.

4. Az evangélikus egyháznak az állami, az egyházi törvények és az 
ezek alapján kialakult gyakorlat értelmében végzett szociális és szeretet- 
munkája, szociális és szeretetintézetei fenntartásának és fejlesztésének joga 
épségben marad.



5. Arra az átmeneti időre, mialatt az evangélikus egyház anyagi tekin
tetben megerősödhetik, a magyar köztársaság kormánya kinyilvánítja kész
ségét egyházi államsegély folyósítására az alábbiak szerint:

a) A személyi, dologi és egyéb államsegély eddigi mértékét a magyar 
köztársaság 1948. július 30-tól december 31-ig és onnantól kezdve 5 éven 
át biztosítja. A személyi járandóságoknak ez az összege 25% -kai csökken 
1954 január 1-ével, a fennmaradó 75%-nyi összeg folyósítását biztosítja a 
kormányzat 1958 december 31-ig, 1959. január 1-től 1963. december 31-ig 
a jelenlegi államsegély 50% -a folyósítandó, 1964. január 1-től pedig 1968. 
december 31-ig a jelenlegi államsegély 25%-a. 1968. december 31-ével minden 
államsegély megszűnik.

b) Rendkívüli kiadásokat szolgáló segélyként a kormányzat a személyi' 
jellegű államsegély ezutáni évenkénti összegének ugyancsak évenként 10%-át 
biztosítja.

c) A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézete tag
jainak, ezek özvegyeinek és árváinak ellátására adott összegeket, "valamint 
az 1953 december 31-ig nyugellátásban részesítendők nyugellátását az állam 
viselni fogja.

6. A magyar köztársaság kormányának azt az elhatározását, hogy a 
nem állami jellegű iskolákat és a velük szervesen összefüggő internátusokat 
törvényhozás útján államosítja, a magyar evangélikus egyház tudomásul 
veszi. Az evangélikus iskolák államosításának végrehajtása tekintetében az 
alábbi megállapodás irányadó:

a) A kormány az átvett iskolák és a velük szervesen összefüggő inter- 
nátusok mindegyikénél szolgáló tanítói és az eddigi egyéb személyzet vala
mennyi tagját szolgálati idejének megfelelően 1948. évi július hó 1. napján 
kezdődő hatállyal állami szolgálatba átveszi.

Az egyház jogakadémiájának államosítása során azok személyzetére 
az ebben a pontban foglalt elvek megfelelően alkalmazandók.

b) Az állam által átvett iskola és a vele szervesen összefüggő inter- 
nátus épülete és az illetményföld az állam tulajdonába megy át az 1948. évi 
tnájus hó 15. napjáig keletkezett, bekebelezett, vagy más módon kétségtele
nül bizonyított terheivel együtt. Az ekörüli vitás kérdésekben az 1. pont sze
rint alakítandó . bizottság meghallgatása után a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dönt.

c) A kormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a tanítói személyzetnek kán
tori funkciót ellátó tagjai a megállapodást követő két évig az eddigi feltételek: 
mellett kántori munkakörüket továbbra is ellássák. A kántortanítói javada
lomnak a kántori feladatokért járó földilletménye az egyház tulajdonában 
marad.

d) Az államosítás nem érinti a kizárólag egyházi célú, nem közoktatási 
jellegű tanintézeteket, így pl. a teológiai főiskolákat.

A teológiai főiskoláknak a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal 
való eddigi jogviszonya változatlan marad.

e) A magyar köztársaság kormánya részben az evangélikus egyháznak 
a magyar közoktatás terén szerzett érdemei megbecsüléseként, részben pedig 
az újabb lelkésznemzedék előképzésének biztosítására hozzájárul ahhoz, hogy 
a 'legerősebb történelmi hagyományokkal rendelkező iskolák közül a budapesti 
VII. kerületi evangélikus gimnázium és a IV. kerületi Deák-téri evangélikus 
leánygimnázium az eddiginél nem nagyobb keretben továbbra is egyházi 
iskola maradjon. Az elkövetkező évek során az eddigi keret eseti bővítésé
ről az 1. pont szerint alakított állandó bizottság hivatott a kormánynak 
javaslatot tenni. E felekezeti iskola fenntartását az államsegélyes időszakban 
a magyar köztársaság kormánya ugyanúgy biztosítja, mint a jelen meg-
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állapodás 5/a pontjában biztosított személyi államsegélyeket, az államsegélyes 
időszak végeztével pedig fenntartásuk az egyház anyagi kötelessége.

f) A magyar köztársaság kormánya elismeri és biztosítja az evangé
likus egyháznak azt a jogát, hogy az állami jellegű iskolákban a kötelező' 
vallástanítás továbbra is teljesen szabadon történjék.

A vallástanítás kérdését, különös tekintettel a szabadegyházak híveirei 
valamint a felekezetnéiküliekre. a vallási törvényben valaminő formában újból 
kell rendezni.

7. A magyarországi evangélikus egyház istentiszteleti rendtartásában 
a Szentírás világos parancsának megfelelően gondoskodik a magyar köz
társaságért, az államfőért, a kormányért, az egész magyar nép jólétéért és 
békességéért mondandó könyörgésekről, további állami ünnepeken Isten igé
jével és az egyház hitvallásával megegyező istentiszteletek tartásáról.

8. Az egyház a közoktatási ügyre vonatkozó törvényét az új állami 
törvényeknek megfelelően átalakítja.

9. A még fennmaradó függő kérdések rendezésére vonatkozó javas
latok tárgyalása és előkészítése az 1. pont szerint alakított közös bizottság 
hatáskörébe tartozik.

Budapest, 1948. évi

 Egyházi tájékoztató 

A sokoróaljai lelkészek munkaközösségét
Isten Szentlelke az elmúlt nyáron is munkábaállította.

Győrvármegyében a sokoróaljai járásban meglehetősen egységes tömb
ben élő evangélikusságban viszonylag közel van egymáshoz hét paróehia. 
E hét paróehia lelkészei még a háború előtt megvalósították az úgynevezett 
nyári munkaközösségeket. Ez abból áll, hogy a nyári időszakban a hét lel
kész családostul együtt minden hétfőn délután más és más paróchián gyüle
kezik össze lelki megerősödésre. A munkaközösségek bibliaórával kezdődnek, 
előadással folytatódnak és rövid bibliaismertetéssel végződnek. Az elmúlt 
nyár előadásainak tárgya volt: az egyház igeszolgálala, szentség-szolgálata, 
tanító szolgálata, szeretetszolgálata, missziói szolgálata, az egyház jelene 
-és jövője.

Mi, akik benneélttink e munkaközösségben, többször tettünk egymásnak 
bizonyságot arról, hogy ezeket a nyári hétfő délutánokat hétről-hétre úgy 
várjuk, mint valami nagy örömöt hozó ünnepet. Egy-egy ilyen közösség 
után lelkiinkbemarkoló élményként úgy éreztük, hogy a Krisztus maga volt 
velünk. Élő vizet kaptunk ezeken az Isten igéjéből. Megerősítettük lelkünket 
a munkálkodó Szentlélek erejével. Bizonyosra vesszük, hogy Isten áldott 
magvetéssé teszi ezeket a munkaközösségeket a magunk, családunk és gyüle
kezetünk életében.

Dr. Győrffy Béla

A fejér-komáromi egyházmegye lelkészegyesülete
1946. évi augusztus hó 9— 13-án Szákon megtartott konferenciáján és; köz
gyűlésén határozatilag kimondotta, hogy a keresztség szentségének egész 
keresztyén életünkre való döntő jelentőségére tekintettel a keresztelés a 
vasárnap délelőtti főistentisztelet keretében történjék s azon legalább az édes

apa és a keresztszülők megjelenése feltétlenül kötelező. A keresztszülők ki
választásánál döntő szempont, hogy azok felelősségük tudatában lévő evan
gélikusok legyenek. Amennyiben el nem kerülhető a másvallású keresztszülő, 
ekkor legalább egy keresztszülői pár legyen evangélikus vallásit.
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Meghitt konferenciákat vár a gyönyörű Mátra
Szép emeletes épület Glatz József vallástanárék üdülője fent a Mátrá

ban. Nyaranként középiskolás fiúk és lányok testi-lelki megerősödésére szo
kott szolgálni. De tíz hónap még szabad az évből. Most felkínálja a lehe
tőséget konferenciák rendezőinek Glatz Józsefné testvérünk, aki egész évben 
vezeti a házat sok szeretettel, hozzáértéssel és áldozatkészséggel. Feltételei 
oly kedvezőek, hogy nyilvánvaló az áldozatos szolgálni akarás vágya. Napi 
élelmezés 5 forint. Ugyanannyi, mint az egyébként hasonlóan önzetlen fóti 
Belmissziói Otthonban, noha fent a Mátrában sokkal nehezebbek és drágáb
bak az élelmezési körülmények. Fejadag egy hétre 1 kg fehérliszt, fél kg 
púkor (különös tekintettel a téli kirándulások után otthon párolgó teára), 
20 dkg zsír; kenyeret ki-ki saját részére hoz. Ezenkívül lakás személyenként 
napi 2 forint; megéri, mert Bagolyirtás nem ismeri sok más konferenciázó 
hely kényelmetlen zsúfoltságát; mindenki néhányadmagával szép rendes 
ágyban alszik. S végül a hidegebb idők velejárója, ugyancsak rendkívül 
olcsón: fűtés személyenként napi 2 forint.Faluról toborzott konferenciák szá
mára az a lehetőség is nyitva van, hogy a természetbenieket, ami szüksé
ges, magukkal hozzák, s abból a ház áldozatkész asszonya ingyen elkészíti 
az ételt. Ezek az árak legalább 20 személy részvétele esetére érvényesek, 
miután az a cél, hogy az evangélium szolgálata érvényesüljön, márpedig 
kisebb csoport jövetelénél nyilván a kirándulásra esik a hangsúly. Egyéb
ként minden tizedik személy ingyen jöhet, tehát 20 tagú konferencia esetén 
két ingyenes hely áll rendelkezésre.

A z ' emeletes épület kényelmes férőhelyeinek száma 28; tanítási szüne
tekben — amikor a Glatz-család többi tagja is otthon van — 25 személy 
fér el a családon kívül. A ház tehát kiválóan alkalmas meghitt, családias 
konferenciák tartására. Jó előre történő jelentkezés esetén, a környező házak 
igénybevételével 30—40-es létszám elhelyezését is lehet biztosítani. Párnát és 
takarót hozni kell. A konferencia a szokás szerint megadja a napos-segítsé
get a befűtéshez, takarításhoz stb.

Vidéke az év minden szakában csodálatosan szép. Számtalan a kirándu
lási lehetősége. Közelben van Galya-tető, Kékes, Párád, stb.. kis hazánknak 
leghíresebb természeti szépségei. Levegőjére jellemző, hogy kb. 18 km-re 
van Mátraháza. Télen Bagolyirtás környéke sí- és ródli-paradicsom.

A napi beosztás a rövid téli napokon érdekesen alakulhat. 10 óráig áhí
tat, bibliakör, M0—2-ig séta, sí, ródli. ' / 2 3 -kor ebéd, 4-ig pihenés. Akkorra 
már sötét van. 4 órától estébe nyúlóan pedig zavartalanul, a téli est csend
jében, előadások, áhítat stb. Ez év januárjában kitűnően bevált téli főiskolás 
konferencia volt ezzel az időbeosztással. Este még ének-tanulás, evangéliumi 
irodalmi szemelvények és versek tették hangulatossá és megkapóvá az 
együttlétet.

A télen, 1949 január 7—20-ig egyetemista konferencia van tervbevéve. 
Január első hete középiskolás konferenciára alkalmas; máris érdeklődnek 
konferencia-rendező vallástanárok. December és a tél további része iskolán- 
kívüli falusi fiúknak, lányoknak, tanyák és szórványok ifjúságának evangé- 
lizálására jöhet tekintetbe. Szórványifjúság egyházmegyénként mehetne egy
két hetes tanfolyamra. Ezen kívül olyan kisebb közösségek vehetnék igénybe 
bármikor, amelynek tagjai Isten teremtett világában is keresik a szépséget, 
jó  levegőt, pihenést, s ugyanakkor kis körben a lelki elmélyülést. (Kivételes 
esetben magán-vendégek is kaphatnak szobát 5 forintért — fűtés, nélkül — , 
akiknek részére a közelből 6— 10 forintért ebéd, ill; vacsora hozatható.)

Messze sincs. Budapesttől Gyöngyös vasúton 100 km, 2 1/2— 3 óra. 
Gyöngyösről a 30 km-re fekvő Mátraszentimrére autóbuszjárat van napon
ként többször. Bagolyirtás innen félórás séta, 2 km-re fekszik a Galya- 
Pásztó-i rnfíút mentén, a 33-as kilométerkőnél. Gyöngyös vasútállomásról
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10.15 perckor és 18.05 perckor indul autóbusz. Aki pl. a Keleti-pályaudvaron 
y28-kor felül a vonatra, 1/4 1-kor már Mátraszentimrén van.

Érdeklődő konferencia-rendezők Glatz Józsefné nagytiszteletű asszony, 
Mátraszentimre, Bagolyirtás címen írjanak.

Aki csak egyszer őszi, téli, vagy tavaszi, lelkileg is elmélyülő-napokat 
tölt a Mátra nagyszerű új evangélikus konferenciázó helyén, ugyanúgy 
vissza lóg  vágyódni, mint ahogyan csodálatos vonzással hívott valamikor 
Tahi, vagy hív mostanában Gyenesdiás és a többi, Isten igéjével s a keresz
tyén közösség iégkörével megszentelt áldott hely. V.

0 Magyar Evangélikus Egyház Püspöki Karának Körlevele
28/1948— 49. szám. Az árvaügyben két közölnivalóm és két kérésem 

van, amelyet munkatársaim különös figyelmébe ajánlok.
Az egyik az, hogy az Országos Luther Szövetség Arvaszakosztálya 

november hó 11-én két-három hetes országos élelmiszergyüjtési akciót indít, 
A gyűjtés célja összes árvaházaink élelemmel való ellátásának biztosítása.

Bizalommal kérem, hogy a gyűjtőket szívesen fogadják, munkájukban 
hathatósan támogassák és a gyűjtés eredményessége érdekében minden tőlük 
telhetőt elkövetni szíveskedjenek.

A másik közölnivalóm és kérésem az árvakataszter felfektetésére vonat
kozik. A következő kérdőpontokra kérem az összes lelkészek adatszolgálta
tását, amely az illetékes espereshez folyó évi november hó 15-ig-, hozzám 
pedig november hó 20-ig terjesztendő fel.

1. Van-e az egyházközségben helyi jellegű egyházi árvaház?
2. Ki a fenntartója?
3. A menhelyi beutaltak száma.
4. A közületek által beutaltak száma.
5. A közvetlenül felvettek száma.
6. A gyermekek életkor szerinti megoszlása.
7. Az árvaház fenntartását milyen anyagi forrás biztosítja?
8. Hajlandó-e és milyen számban hajlandó az árvaház nem fizető árvák 

felvételére?
29/1948— 49. szám. A segélykölcsön (meliorációs) alap ügyvitelét Ocskay 

Frigyes nyugalmazott bankigazgató, egyházfelügyelő úr vette át. Címe: 
Budapest. III., Ürömi-út 24.

Felkérem az érdekelteket, hogy az alapra vonatkozó kérdésekben köz
vetlenül hozzá forduljanak.

Budapest. 1948. október 25.

Túróczy Zoltán s. k„
a tiszai egyházkerület 

piispöke.

Kemény János s. k.,
esperes,

a banyai egyházkerület 
püspökhelyettese.

Szabó József s. k.,
a dunáninneni egyházkerület 

püspöke.

Molitórisz János s. k..
esperes,

a dunántúli egyházkerület 
püspökhelyettese.

Baross-nyomda (Harangszó nyomdája), Koncz József, Győr, Bajcsy-Zsilinszky-út 24.
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Missziói munka
A pápua ébredés

Január ft-án a missziói ünnepélyen minden gyülekezetben megtartandó.

„Szükséges volt, hogy először nektek j hirdettessék az Isten- 
igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak 
magatokat az örök életre, ímé a vagányokhoz fordulunk.u Csel. 
13, 46.

Amikor a század elején elömlött rajtunk a íelvilágosultság szelleme, a 
lelkiélet kietlen és sívár volt, tetszett Istennek, hogy földünk legsötétebb 

ítészén, a legsötétebb lelkek között,' csodálatos világosságot gyújtson. Oku
lásul számunkra, hogy „kövekből. is teremthet fiukat Abrahámnak".

1886-ban lépett partra Üj-Guinea szigetén (földünk legnagyobb szigete, 
Ausztráliától északra), a németeknek jutott területen, Fiiért János, a neuen- 
dpttelsaui misszió első misszionáriusa. Rövidesen többen követték. 1899-ben ‘ 
négy missziói állomásuk volt.

A misszionáriusokra nagy megpróbáltatás várt. Ismeretlen, nehéz terepéi, 
yacF vidék, egészségtelen klíma és szörnyű sötétségben élő nép. A pápuák 
népe. Néni is. nép. Már nem is törzsi, hanem falunkénti, sőt házankénti szét
tagoltságban éltek. Életük alapeleme a félelem volt. A. falvakat csak járha
tatlan ösvények kötötték össze. Állandó, rettegésben élve egymástól, földjei
ket csak a legközvetlenebb közelben merték művelni, állandóan készen a 
menekülésre. Ennek volt következménye, hogy ezen a termékeny földön 
állandó éhínség pusztított. Külső, belső nyomorúság uralkodott rajtuk és még 
nyelvük is annyira szétforgácsolódott, hogy a legközelebbi törzsek sem értet
ték meg egymást.

E szörnyű állapotoknak alapja vallási hagyományaikban rejlett. A varázs
latban és szellemekben. Ritkán volt oka az ellenségeskedésnek birtokháborítás, 
asszonyügy, becsületsértés, vagy kimondott vágy emberhús iránt. A legfőbb 
ok a varázslók megbüntetése, azaz agyonverése volt, akiket betegségért, 
halálért, kedvezőtlen időjárásért, szóval minden szerencsétlenségért felelőssé 
tettek. A kioltott élet azután vérbosszút kívánt és gyilkosságok sorozatát 
vonta maga után. Egyetlen halálesetért egy misszionáriusnak 34 ember nevét. 
sorolták el, akiknek vérbosszú miatt kellett meghalniok, 15 falu pusztult el 
mindenestől egyszerre ugyancsak hasonló bosszú miatt. Ezekkel a borzal
makkal versenyzett a félelem minden rendű és rangú szellemtől,. melyek 
bizonyos helyeken lakoztak. Megközelítésük feltétlenül halált jelentett, ők 
azonban zavartalanul zavarták az emberek életét: Ezek az. állapotok nerri 
kegyes mesék. Igazolja ezt az a tény, hogy az első 814 keresztelésre jelent
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kezett egyén 178 gyilkosságot, 247 halált okozó varázslást, 8993 házasság
törést és 705 magzatelhajtást vallott be, kisebb bűnökről nem is szólva.

Ebbe a szörnyű pokolba világított bele Isten, vagy mint a pápuák 
mondják: „Anutu“ , a hatalmas Isten.

13 évi türelmes munka után keresztelték meg a két első part lakót. 
Ezek azonban . visszatérve törzsükhöz, rövidesen visszaestek. A pápuákat 
jobban érdekelte az evés-ivás, mint Isten szava. A misszionáriusokat is csak, 
azért, tűrték, mert ravaszsággal sok mindent kicsalhattak, tőlük. Csak 5 évvel* 
később, de ekkor mint hatalmas tűzvész, gyújtotta fel a Lélek a hegyi lakók 
szivét. Az ott dolgozó misszionáriusoknak eszeágában sem volt ébredésre 
gondolni, még kevésbbé ilyet felidézni. Egyet akart csak, ennek az egészen 
elesett népnek nyomorúságán segíteni. És Istennek úgy tetszett, hogy egé
szen ernbéri szándékon, sokszor elhibázott cselekedeteken, nagyon gyakran 
borsos és paprikás beszédeken keresztül összetörje ezeknek a szerencsét
leneknek a szivét. Istené minden dicsőség. Isten nyilvánvalóan nem a mód
szerek Istene. Mindvégig bámulatraméltó marad, mily eszközökkel építi köz- 
ben-közben az Ö országát.

Fenti misszionárius egyik ismerősét varázslás miatt agyonütötték. Fel- 
kerekedett; hogy eléggé emberi eszközökkel és a világi hatalommal való 
fenyegetéssel megbüntesse a gyilkost. A tettes elmenekült, de eljárásának 
következménye több tárgyalás volt az illető törzsével. Megbarátkozott a 
törzs valamivel világosabb fejű öreg törzsfőnökével, akivel meghányták- 
velették a nép nyomorúságát. Belátták, hogy mindennek oka a varázslás. 
Ez a legnagyobb átok. Az öreg először az összes varázslók' kiirtását java
solta, de rájött, hogy így a végén nem marad pápua. A varázslást kell tehát 
megszüntetni. Kiderült, hogy a varázslás nem is mindig hatásos. Nagy törzsi 
gyűlést hívtak erre össze. Miután ez tánc nélkül elképzelhetetlen volt fenéi
kül össze sem jöttek volna), ezzel kezdték az összejövetelt, de az egyéb, 
még vonzóbb műsorszámokat elhagyták. Másnap a misszionárius és az öreg 
által sarokbaszorítva, a varázslók minden tiltakozása ellenére' egymásután 
vallottak sikertelen varázslásokról és tették .önkéntelenül is nevetségessé a 
varázslást. A varázslás hatalma megrendült. Igazán emberi szándékok mű
ködtek, de Isten felhasználta.

A szellemek is sorra kerültek. A misszionárius sok nehézség után rá
vette az öreg törzsfőnököt egyik közeli szellemlakóhely felkeresésére. Nem 
találva ott semmit, az öreg reszkető inakkal, izzadságtól kiverten, megtörtén 
jelentette ki: „mi valóban rosszak vagyunk, nem tudunk, csak hazudni". 
Ezzel azután a törzs is elismerte „Anutu" igazságát.

Hetenkénti összejövetelek kezdődtek. Mélységesen tárult fel ennek a 
nyomorult népnek minden sötétsége. Jó alkalom volt a misszionárius számára 
ebbe a sötétségbe az evangélium fényével belevilágítani. A szerencsétlen- 
pápuák lelkében valóban .világosság gyulladt. Látták szörnyű, eiesettségiiket, 
de látták Isten végtelen irgalmát is. Igen, Isten nagy és Isten közöttük volt. 
A nép felébredt. Mind Isten akaratát kereste. „Ne lopj", hangzott az Ige. 
„Hát te, misszionárius, nem tudod, hogy mi mind gazemberek vagyunk", 
kiáltott egy páoua. De amit Isten akart, annak meg kellett történnie. M eg
szűnt a lopás. „Ne varázsolj." És megszűnt a varázslás. „Ne ölj", paran
csolja a nagy Anutu és a legnagyobb ellenségek béke jobbot nyújtanak egy
másnak.-Megindult a harc minden bűn ellen. Most már önként jöttek vasár
naponként az összejövetelekre. Nagy távolságról, az akkor még járhatatlan 
utakon. Nem volt a kérdezésnek és feleletnek se vége, se hossza. Csodálatos 
idő volt. Isten töltötte be minden gondolatukat.

Isten kézzelfogható bizonyosságokkal kísérte a munkát. A pápuák szá
mára legalább is ez volt és bizonyára így is volt. Az egyik faluban még 
nagyon ingadoztak. Az ellenzék vezérei közül hatan megbetegedtek, 2 m eg
halt, Isten büntetésének vették és meghódoltak. A másik faluban kigúnyolták
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Antiiul, és a „megmasottakat". Aznap éjjel soha nem tapasztalt földrengés 
rázta meg a vidéket. Megszűnt minden csúfolódás és behódoltak Anutunak. 
Lehet erre észokokat találni — a pápuák nem kerestek — , de tény, hogy 
sem azeló'tt, sem azóta azon a vidéken ily földrengés nem volt. A bűnt nyo
mon követte a büntetés. Az egyik már felébredt pápua azt gondolta, Istent is 
becsaphatja, mint a szellemeket. Kunyhója előtt imádkozott: ..Anutu, én most 
lefekszem, őrizz ezen az éjszakán is.“ Bezárta kunyhóját és hátul kimászva, 
légyottra indult. Megbetegedett és halálos ágyán tett vallomást.

Megindultak a keresztelői előkészítések. Tódult a nép. Hihetetlen feladat 
volt ezekbe a teljesen eltompult agyakba az evangéliumot belevinni. De cso
dálatos volt a jó szándék. Néha évekig tartott, míg valamire jutottak, de ki
tartottak, pedig otthon sok minden elmaradt ezért. Minden csoda volt szá
mukra, minden új világosság. A teremtés története, ami civilizált embereknél 
rendesen gúnyos mosolyt vált ki, meglepő hatással volt rájuk. Mindent Isten 
teremtett. Mily nagy csoda! Fűt, fát. virágot, állatot, embert. Micsoda követ
keztetéseket vontak le ebből? Növényekkel óvatosan kell bánni, állatot nem 
szabad kínozni és az idegen ember sem volt már szabad préda. Hisz Isten 
teremtett mindent. Hatalmas, gyökerekig ható változás állott be. Minden 
bibliai történetet így tárgyaltak meg és mindenütt hasonló volt az eredmény. 
Oly élmény volt számukra az előkészítő, hogy egész magatartásuk meg
változott, sőt arvonásaik is. A leghíresebb varázsló fertelmes alak volt. Fél
szeme kifolyt, arcvonásait gyűlölet és szenvedélyek torzították el. Bűnvallása 
oly szörnyű volt, hogy a misszionáriust fizikai rosszukét fogta el. El akarta 
küldeni. És ez az ember példája lett a többieknek és minden ocsmánysága 
eltűnt. Megváltozott a környezet is. A járhatatlan ösvények helyett utak 
épültek, mert kellett Anutunak, szolgáinak. És ez a renyhe, tunya nép, min
den lerepnehézségen keresztül, hetekig, hónapokig építette teljesen ingyen 
az utakat. Elmúlt a félelem. Az őserdő mind hátrább szorult, szaporodott 
a termőföld, megszűnt az éhség, sőt anyagi jólét lépett fel. Üj falvak épül
tek, iskolák emelkedtek. Az evangélium §s az énekek (régi harci, győzelmi, 
■halotti énekek, új szöveggel) egységes nyelvet teremtettek, melyet annak 
idején 2000, ma több mint 40.000 ember beszél.

De még ennél több is történt. Négy évvel az ébredés után elindult 
az első 4 bennszülött missziói munkás a misszióba. N é g y  év után! A négy 
év előtt teljes pogányságban élő, minden rendes gondolkozásra képtelen pápua 
elindult hirdetni Krisztust. Elhagyva törzsi közösséget, családot, földet, egy 
egész életre. Vitték az ébredés tüzét és megállották helyüket. Talán még 
jobban is gyújtottak, mert röviddel előbb még ők is ép oly piszkosak voltak, 
kívül-belül, mint akikhez mentek. „Mióta Anutu vizével megmosdottak, mások 
lettek. A szellemekkel nem törődnek, a varázslat nem fog rajtuk és a pápua 
éietelemet, a félelmet nem ismerik." Ez hatott.

Természetesen nem ment minden és mindig ilyen szépen és ékesen. 
Voltak bukások, visszaesések. Isten gondoskodott, hogy az emberi pálmák 
ne nőj jenek az égig. Különösen az első világháború után az új fehér embe
rek befolyása és példája volt nagy megpróbáltatás számukra. De Isten éppen 
ezeken keresztül vezette ki őket a törvény alól, mely az első ébredés jelleg
zetessége volt, a kereszt alá. Elmélyültek. És az ébredés ment tovább. 
Az ébredés 1904-ben indult el. 1933-ban 140.000 pápua állott a misszió be
folyása alatt, ebből 35.646 keresztyén. Három évvel később több mint 800 
missziói munkásuk volt! Ezek a számok maguk helyett beszélnek, mert a 
keresztelői előkészítő nagyon komoly volt.

A gyülekezeti szervezetet is csodálatosan építette ki Isten. A misszioná
riusok ércleme, hogy meglátva Isten szándékát, alázatosan hajoltak meg 
előtte. Nem kényszerítették rájuk hazájuk egyházi szervezetét és liturgiáját. 
Csak akkor kezdték el a keresztelői előkészítőt, ha a törzs Anutu mellett 
döntött. A megkereszteltek közül került ki a gyülekezet vezetője, eg-yúttal
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törzsfőnök és a „presbitérium" tagjai, a törzs tanácsa. Bár a keresztyének 
nagy általánosságban kisebbségben voltak, ők voltak a vezetők. A pogányok 
elfogadták Anutu törvényét, rendjét és erkölcsét. Nem volt zárt gyülekezeti 
közösség. Együtt jártak a pogányokkal istentiszteletre. A keresztyének 
jelentették ki: „Semmivel sem vagyunk jobbak a pogányoknál. Ha valamivel 
előbbre vagyunk, az még inkább kötelez, hogy közöttük éljünk. Az elkülö
nülés gőg  volna." Ha valami felől döntöttek, annak feltétlenül érvényt sze
reztek, még ha káruk is származott belőle. Mindennek a gyökeréig lementek. 
„A szangi fát, ha levágjuk, újból gyökeret ver. Csak ha ketté vágják és 
belét kiszedik, pusztul el“ , volt a jelszavuk. Csodálatos alázat és bölcseség ez 
olyan embereknél, akik a legmélyebbről jöttek elő, körülvéve a múltjuk minden 
kísértésével, idegen, káros befolyásokkal, akaratnélküli, természetüknél fogva 
gyáva és tunya embereknél. És a legsúlyosabb helyzetekben, legnehezebb 
próbák között megállották helyüket.-Csak egy hír a második háború utánról. 
Hihetetlenül szenvedtek a japán megszállás alatt. Papjaikat, tanítóikat leölték, 
iskoláikat, templomaikat felgyújtották. Felszabadulás után gyűjtöttek, hogy 
mindent újra kezdhessenek. És a „zsinat" egy egyszerű pápua indítványára 
az összeg felét Japánba küldte, mondván, nem ismerve Krisztust voltak ily 
gonoszok, segítsük őket megismerni Krisztust!

Csodálatos ébredés! Isten bizonyságot telt, hogy kövekből is tud fiakat 
teremteni! De megmutatta világosan, hogy mint old meg az evangélium 
népi, szociális, társadalmi, nyelvi, sőt gazdasági problémákat is. Csak komo
lyan kell venni Isten szavát. És a pápuák komolyan vették.

Az év első teljes hetében tartandó egyetemes imahét missziói estjére.

A Nemzetközi Missziói Tanács zsidómissziós bizottságának tavalyi kon
ferenciáján egyhangúlag elfogadták azt az álláspontot, hogy elérkezett a miszr 
szió gyülekezetivé formálásának ideje. A missziói társaságok aránylag csak 
igen csekély eredményt mutathattak fel a zsidók evangé'izálásában. Talán lég
jellemzőbb adat a budapesti Skót Misszió 1941. évi közlése, hogy száz év alatt 
a Misszióban 1059 izraelitát kereszteltek meg, de ebből a számból 1919-re 492, 
1920-ra 120 és 1939-re 131 áttérés esik. A normális években tehát három volt 
az átlagos keresztelések száma. Ha figyelembe vesszük, hogy a Skót Misz- 
szió milyen hatalmas apparátussal végezte a munkáját és milyen kitűnő mun
kások állottak rendelkezésére, akkor ezen a számon nagyon el kell gondol
kodnunk, m égha'elfogadjuk is a tételt, hogy a Misszió nem áttérésekre, 
hanem megtérésekre igyekezett. Johnson Gisíe, a budapesti Norvég Misszió 
áldott emlékű vezetője azt közölte volt e sorok írójával, hogy évenként átlag 

'nyolc-tíz komoly megtérést jegyezhetett föl munkája eredményeként.
Ezek a számok, amelyek világviszonylatban is aligha voltak magasabbak, 

l nyilván mutat ják az olyan zsidómisszió csekély hatásfokát, amelyet magános,, 
lelkes ejnberek végeznek és nem az imádkozó. Krisztus szerelme által szo
rongatott, misszioná'.ó keresztyén gyülekezet. Bernhard Seland. a Norvég 
Misszió jelenlegi budapesti vezetője beszélte, hogy mikor hazája nemrég hat- 
száz hazátlanná lett zsidót befogadott, valaki gúnyosan megjegyezte: Norvé
giának most hatszáz új zsidómisszionáriusra lesz szüksége. Á norvég lelkész 
hozzátette: hiszi, hogy valóban akad majd nem hatszáz, hanem sokkal több

Cserháty Sándor.

Új utakon az evangélikus zsidómisszió

i.
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zsidókeresztyén ember, aki az új otthonra lett zsidók számára az Ür Jézus 
Krisztus mentő szeretetének élő bizonysága lesz.

Világszerte általánossá kezd lenni az a meggyőződés, hogy a zsidó- 
misszióért való felelősséget az egyházaknak át kell venriiök a missziói társa
ságoktól és a gyülekezeteknek maguknak kell ezt a szolgálatot végezniük 
mindenütt, ahol zsidók élnek. Christopher Maddox 1948 márciusában meg
jelent világmissziói áttekintésében kifejti, hogy az egyháznak nem szabad 
továbbra is türelmességnek minősíteni azt, ami csak közömbösség volt. 
„Krisztus egyháza gyakran próbálta azzal az állítással mentegetni a zsidók 
evangélizációja iránti érdektelenségét, hogy a zsidók nem térnek meg soha. 
Való igaz, hogy részben megkeményedés alatt van fzráel, de ez nem menti 
fel az egyházat, hogy az evangéliumot először zsidónál■ hirdesse. Az egyház 
mai viszonylagos gyöngeségének egyik oka az, hogy inkább csak a kézen
fekvő feladatokat vállalta a kellemetlenebbek helyett. . .  A helyi gyülekeze
tekben az áttért zsidók eddig többnyire elvesztek pogánykeresztyén szomszé
daik között. De így is elég sok kiváló zsidókeresztyén győzhette már meg 
a gyülekezetét arról, hogy Isten gazdagon megáldja a zsidómisszió mégoly 
erőtlen törekvéseit is“ (Set a watchman 55. old.).

A Nemzetközi Missziói Tanács igazgatója is azt közli most megjelent 
tanulmányában, hogy az amerikai Egyesült Lutheránus Egyház a maga sok
féle zsidómissziói vállalkozásait egy központi szervezetbe egyesítette és ez
által kívánja a gyülekezeti zsidómissziót — különleges missziói központok 
segédletével — erőteljesebbé tenni. (Dr. C. Hoffmann: What now fór the 
Jews? — 66. o.)

A magyar református egyház zsinati tanácsa már 1946-ban kimondotta: 
„kívánatosnak tartja, hogy az Isten Leikétől vezetett öntudatos zsidómissziót 
az egyes gyülekezetek a maguk feladatának ismerjék fel, s az egész magyar 
református egyház ezen a téren odaadóbban és hathatósabban munkálkodjék,'1 
Ugyanakkor elrendelték az évenkénti zsid,omissziói vasárnap bevezetését.

Hannoverben 1948 január 9-én Rengstorf professzor elnöklete alatt 
megalakult a német evangéliumi zsidómissziói szervek országos tanácsa. 
Ismét kötelezővé tették a Trinitas utáni tizedik vasárnapon a zsidómissziói 
igehirdetést a Német Evangéliumi Egyház minden gyülekezetében. Augusz
tus elsején már minden német protestáns templomban a zsidókérdésről és 
Istennek Izráel iránti megbánhatgt'.an szeretetéről szólt az igehirdetés a meg- 
lázó perikópa alapján: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki m egölöd'a prófétákat és 
meiikövezed azokat, akik lehozzál! küldetlek . . .

A Német Evangéliumi Egyháznak ezt az elhatározását mindenesetre 
megelőzte a Bruderrat nagyszabású „intő és bűnvalló" kiáltványa a zsidó
kérdésben. Darmstadtban 1948 április 7-én többek között ezeket mondotta ki 
a német protestantizmus eddigi vezető szerve: „A keresztyén ember a zsidó 
nép sotsát Krisztus felöl, Isten zsidónak született Fia felől tartozik nézni. 
Az egyház mint zsidókból- és pogányokból választott sereg, a zsidókban 
az eltévedt és mégis Krisztushoz tartozó testvért köteles meglátni, akihez 
Isten változatlanul hű marad. Ezért tartozik az egyház a zsidót szeretni 
és hívogatni, mert a zsidó sors néma prédikáció arról, hogy Isten nem 
rsúfoltatik m e g . . .  Isten Igéjének tanítása alapján szégyenkezve és bán
kódva ismerjük el, hogy mennyit vétkeztünk Izráellel szemben és meny
nyire adósai vagyunk. Elmulasztottuk, hogy egyház létünkre Izráel mentő 
tamiia legyünk .. . Felhívjuk a gyülekezeteket, hogy engedelmesen az ó- és 
újszövetségi Kijelentés iránt, ébredjenek rá arra a titokzatos benső kapcso
latra, emeli) Isten tanácsúéi)zései folytán Izráel és a : egyház között fennáll . . .“
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A magyarországi evangélikus zsidómisszió < történetiben bizonyára neve
zetes okmány marad az Evangélikus Misszióegyesület Foton, 1948 július 
25—27. napjain tartott konferenciájának határozata a zsidómisszió kérdé
sében. A határozat rámutat az E. T. negyedik törvénycikkére, amely szerint 
a missziói munka az egyház hivatása és feladata. „A  konferencia a Fébé meg 
jelent elnökségével egyetértésben arra a meglátásra jutott, hogy elérkezett 
■az ideje annak, hogy egyházi, hitvallásos alapon álló zsidómissziói munka 
induljon gyülekezeti feladatként. A missziói tevékenység terén eddig egy 
házunk munkássága csupán a pogány misszió területére szorítkozott. Hogy 
a pogánymissziót eddig nem kísérte Istennek olyan mérvű áldása, mint kér
tük és szerettük volna, az meggyőződésünk szerint annak tulajdonítható, 
hogy megfeledkeztünk az Ige parancsáról: zsidónak először meg görögnek . . . “

A határozat ezután kifejezi a konferencia egyetértését azzal a terve
zettel, amelyet a Baráti Mozgalom terjeszt fel az egyház püspökeihez az 
újjáépítési terv keretében. Addig is a Misszióegyesület elkezdi a zsidómissziói 
munkát az egész országban; a külmisszióra jelentkezőknek pedig lehetővé 
teszi, hogy ameddig végleges munkaterületükre elindulhatnak, a zsidómissziói 
munkába kapcsolódhassanak bele.

A Baráti Mozgalomnak a határozatban említett tervezete azon az alap
elven épül, hogy a zsidómisszió a gyülekezetek feladata. Minthogy a gyüleke
zetek még nem ismerik ezt a feladatukat, előbb a lelkészeket és presbitereket 
kell felelősségre ébreszteni és az Igének a kérdésre vonatkozó kijelentéseire 
megtanítani. A javaslat évenkénti egyházkerületi lelkészkonferenciákat és 
egyházmegyei presbiteri csendesnapokat javasol, kéri a zsidómissziós gyüle
kezeti vasárnap bevezetését, mindezek megszervezésére pedig egy külön köz
ponti szerv létesítését. Párhuzamosan a gyülekezetekben lelkész vezetése 
alatt önkéntes munkások megindítanák egyfelől a betértek lelkigondozását, 
másfelől az izráeliták hivogatását, evangélizációk, bibliaórák, iratmisszió és 
szeretetintézmények által.

II.

III.
A magyar evangélikus egyház zsidómissziói munkája ezzel az elhatá

rozással arra az útra lép. amelynek helyességét a fenti vázlatos adatok sze
rint világszerte kezdik felismerni. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy egyes 
régi zsidómissziói társaságok még elég makacsul védelmezik a maguk ön
állóságát az egyházzal szemben és arra hivatkoznak, hogy a gyülekezetek 
jelen állapotukban nem alkalmasak a munka felelős hordozására.) Ha azonban 
nem kívánunk illúziókat táplálni, hanem az evangéliumi valóság világában 
akarunk maradni, akkor szembe kell néznünk ennek az új útnak, a gyüleke
zeti zsidómissziónak az akadályaival is. Ezek közül szeretnénk a legkomo
lyabbakra röviden rámutatni.

1. Az Evangélikus Misszióegyesület határozata megjegyzi, hogy m eg
győződése szerint a „pogánymissziót eddig' azért nem kísérte Istennek olyan 
mérvű áldása, mint kértük és szerettük volna, mert megfeledkeztünk a zsidó- 
misszióról“ . Valóban, a jelen pillanatban a rriagyar protestantizmusnak egyet
len munkása sem szolgál künn a pogánymissziói mezőkön. Néhány hónappal 
ezelőtt úgy látszott, hogy Indonézia felé kapu nyílik, legalábbis a reformá
tus egyház számára. De mindmáig a hollandiai kiképzésre és onnan majd 
Indonéziába küldendő csoport egyetlen tagia sem tudott útra kelni. Ki út
levelet, ki vízumot nem kapott és egyéb akadályok is mutatkoznak. Mintha 
Isten nem engedné olyan egyszerűen magunkra venni az olyan szolgálat 
dicsőséges terhét, amelyet eddig megvetettünk. Vándorútja elején az enge
detlen Izrael nem akar felmenni az emóreusok hegyére, hanem kémeket 
küld. V: ™ ' ' nem bízik az Istenben. Mikor Isten visszaparancsolja a pusz-
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tába, a nép fogadkozni kezd- Felmegyünk és hadakozunk, amint parancsolta 
nekünk az Ür. De ekkor már más a parancs: N'e menjetek föl és ne harcol
jatok. mert nem leszek közöttetek. A nép megint csak nem hallgat Istenre, 
„vakmerősködik" és szégyenletes vereséget szenved. Hiába minden sírás- 
rívás, Isten az igazi blínbánatra nem jutott népet negyven éves iskolába 
küldi a pusztába.

Alig hihető, hogy az őszinte töredetem feltétele nélkül Isten megaján
dékozná a magyar evangéliumi keresztyénséget akár a pogány-, akár a 
^sidómisszió nagyobb szabású szolgálatával. Még, mindig túlságosan kemény 
az a beszéd, hogy az országunkat ért ítéletért elsősorban mi, Krisztus egy
házának tagjai vagyunk felelősek. Mert nálunk akadt el az evangélium, mi 
nem adtuk tovább a testvérnépeknek, hanem szolgálat helyett inkább ural
kodni akartunk rajtuk. És azt sem vettük észre, hogy Isten nem véletlenül 
helyezte volt Izráel nyolcszázezer Lázárát a „Krisztusban gazdag" magyar 
keresztyénség kapuja elé. Sem pogány, sem zsidómissziót nem kezdhettük jó 
reménységgel olyan alapon, mintha mi most egyszerre szívességet tennénk 
az Ür Istennek ezeknek az eddig bűnösen elhanyagolt, megvetett szolgála
toknak a felvételével. Bűnbánat nélkül az egyházi — gyülekezeti — zsido,- 
misszió nem számíthat elfogadásra.

2. Az utóbbi években többször volt alkalmam evangélikus lelkészkonfe
renciákon és más összejöveteleken a zsidómisszió theoiogiai és gyakorlati 
kérdéseiről beszélgetni. Fájdalom, a lelkészi kar nagyobb része még egyáltalán 
nem ismeri azokat a mélyreható theoiogiai eredményeket, amelyeket az utolsó 
tizenöt évben Kari Barth, Wilhelm Vischer, Gottlob Schrenk, Herbert Húg, 
Kurt Emmerich. Walter Lüthi, Kari Ludwig Schmidt. Walter Zimmerli és 
mások a zsidókérdés theoiogiai megítélésében elértek. így aztán még mindig 
vallják, hogy a zsidóság az Ür Jézus elvetésével „ítélet alá" került és így 
hajlandók a zsidók ellen elkövetett borzalmas tömegbűnöket mintegy igaz
ságos, Isten szerűit való retorziónak minősíteni. Azt tartják, hogy ........Az Ö
vére rajtunk és a mi magzatainkon felkiáltással Izráel önmagát átkozta el; 
azt már nem képesek meglátni, hogy éppen ez a vér lett „egész Izráel m eg
tartásának" (Róma 11. 25) biztosítéka. M ég mindig azt gondolják, hogy Izrael 
minden üdvtörténeti hivatását elveszítette és menekülésének egyetlen útja 
a teljes asszimiláció., Az Ószövetségnek izráellel kapcsolatos minden ígéretét 
és áldását átváltják az anyaszentegyházra vagy a magyar nemzetre; az átko
kat persze ugyanakkor rajta hagyják a zsidó népen. Alig tudnak arról, hogy 
az újabb theoiogiai eszméiés mindezekben a kérdésekben gyökeres fordulatot 
hozott. Az egyház és Izráel viszonyának titokzatos kapcsolata egészen új 
fényben áll a mai nyugati theologia előtt. Leonhard Ragaz fogalmazása sze
rint „a judaizmus és a keresztyénség csak két ága annak a fának, amelynek 
Izrael a neve". A Róma 11, 25. 26. biztosítja, hogy a két ág ismét egyesül 
az Űr eljövetelének napján

Az amsterdami nagygyűlést előkészítő ökumenikus tanulmányok második 
kötetében, amelynek címe „A z egyház bizonyságtétele Isten üdvtervéről", 
az Izráel népéhez vezető útról is szól egy előterjesztés. Ez a munkálat arra 
hívja tel az egyházakat, hogy ismerjék fel a maguk közvetlen összetartozását 
a testi Izráellel. Kifejtik, hogy az egyház esetében nem „a keresztyén szere
tet“ gyakorlásáról van szó a zsidók irányában, hanem a közvetlen szolidaritás 
magatartásáról. „Nem mondhatjuk: könyörületet kérünk a zsidók számára, 
hanem a mi magatartásunk és tevékenységünk forrása csak az a -bizonyos
ság lehet, hogy saját sorsunk egybe van kötve a zsidók sorsávar. Kifejti 
a tanulmányi csoport, hogy mennyi theoiogiai előítélettől és leplezett anti
szemitizmusból fakadó tévedéstől kell az egyháznak megszabadulnia, ha komo
lyan akarja venni Isten parancsát és Jézus Krisztus evangéliumával oda akar 
állani a zsidó ember elé. „A  zsidómisszió első feltétele — írják — az, hogy 
szeressük azokat, akik felé missziónk fordul, tehát a zsidókat. És szeressük
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őket nem annak ellenére, hogy zsidók, hanem éppen azért, mert zsidók. 
Egyébként pedig tudnunk kell, hogy minden emberi erőfeszítésünk eredmény
telen marad, ha Isten Szent Lelke nem szólja az ö  kegyelmének üzenetét 
azokhoz, akiket mi megszólítunk. Ezért Izráel irányában minden bizonyság- 
tételünknek kitartó könyörgéssel kell kezdődnie. „Atyámfiái, szivem szerint 
kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét" (Róm. 10, 1).

IV.
A magyar evangéliumi zsidómissziónak tehát igenis komoly theologiaf 

revíziót is kell végeznie, ha azt akarja, hogy a megindult lelki ébredés sodra 
a zsidóságot is megragadja. Ez a revízió talán éppen az evangélikus egy 
házban lesz kénytelen a legmélyebb gyökerekig visszanyúlni. Hiszen ott arról 
kell dönteni, hogy vájjon az ifjú, vagy az öreg Luther látása szerint, foglal
janak-e állást a zsidók irányában? Az említett zsidómissziói perikópa, a Máté 
23, 39 az öreg Luther számára azt az ítéletet jelentette Izráel ellen, hogy 
„mostantól, fogva nem láttok engem 1“ A fiatal Luther azonban ígéretet látott 
benne Izráel javára; „egyszer majd bizonnyal ezt mondják: „Áldott, aki jő 
az Ornak nevében". Vájjon az evangélikus gyülekezeti zsidómisszió terhét 
elvállaló egyház rá tudja-e szánni magát, hogy az öreg Luther ítéletét meg
fellebbezze az ifjú Lutherhez?

Befejezésül hadd tegyek bizonyságot arról, hogy a zsidómissziónak 
eddigi botorkáló, téveteg lépéseit is mennyire megáldotta az Isten. Itt járt 
külföldi barátaink szerint talán sehol a világon nincs annyi átadott életű,, 
komoly, hívő zsidókeresztyén, mint nálunk. Másfelől sok keresztyén lelki- 
pásztort, presbitert, evangéliumi munkást éppen az a felismerés vezetett el 
a komoly megtéréshez, hogy rádöbbent: nincs meg a szívében Izráel fiai 
iránt a Jézus Krisztus parancsolta szeretet. Minden keresztyén ember és 
minden gyülekezet, ha engedelmesen elvállalja a Krisztus szeretete által indí
tott zsidómisszió feladatát, megtapasztalja az ígéret valóságát: Ha a zsidók 
elvettetése a világ megbékélése lett. micsoda lesz az ő felvételük, hanemha 
élet a halálból —• a misszionáló egyház számára! Dr. Kádár Imre.

Bűnbánati hét
Böjt első hetében tartandó meg minden gyülekezetben.

Dániel bűnbánó imája
Dániel 9 : 1 — 19.

I.
Meddig? 1— 2.

A biblia egyik legmegrázóbb bűnbánati imája ez. Vajha a Szentlélek 
vég'igimádkozhatná bennünk ezen a héten Dániel imádságát!

Jeruzsálem felett régóta sötét az ég. S csak nem akar virradni. Nem kis 
dologról van szó, omladékokról beszél a szöveg. A szerencsétlenséget nem
csak külső események zúdították rá Isten népére, igazában belső okai voltak 
annak. Isten házán történt ítélet.

Dániel türelmetlen. Joggal. Nehezen virrad. Magános óráin hányszor 
szakadhatott fel a szívéből: meddig?/

A prófétát a szenvedés a „kongnék"-hez űzi. Milyen jó, hogy vannak 
„könyvek" s oda lehet hozzájuk menekedni!

Dániel Jeremiás prófétánál talált vigasztaló ígéretet. Ebbe belekapasz
kodik. Mindig Isten ígéretébe kell belefogódzani.
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A „könyvek" tehát felelteit. Isten igéje mindig felel.
Dániel komolyan veszi a „könyvek" izenctét. Pedig a felelet nem volt 

kellemes. „Hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain." Nem át
meneti jelenség ez, hosszú lejáratú büntetéssel vette kezébe az Ür az ő népété

Mindezt a próféta alázatosan tudomásul veszi. Meddig? Amíg az Isten 
akarja. Isten pedig addig akarja, amíg Jeruzsálemnek arra szüksége van!II

Vétkeztünk! 3—6., 10— 11.
Dániel elfordíthatta volna tekintetét Jeruzsálem omladékáiról. De ő kép

telen önzőén egyéni életet élni: népe sorsa gyötri. Gyötrelmét nem tudja 
az ifjúság szokványos módján léhasággal megoldani. Zsákba és hamuba öltö
zik s az Űrhöz menekül imádságban.

Idegen világban az ő Istenéhez, az egyetlen igaz Őrhöz folyamodik.
Imádsága bűnvallás: vétkeztünk és gonoszságot míveltünk.
Nem hibás külpolitika, vagy rossz gazdaságpolitika volt a baj okozója,, 

hanem Isten népének, az egyháznak romlottsága.
Nevén nevezi a dolgot: nemcsak önmagunk elleni bűnről, hanem Isten 

elleni vétekről van szó. Ez a vétek a minősége szerint gonoszság, lényege 
szerint hitetlenség, a formája szerint Isten elleni lázadás.

Mindez abban konkretizálódik (6. vers), hogy nem vettük komolyan az 
igehirdetést.

Éppen ezért (10. vers) nincsen mentség a vétekre. Mert a próféták, 
ajkán maga az Isten szólalt meg s mi ezt nem vettük észre.

S ez a vétség totális (11. vers): egész Izrael álhágta Isten törvényét 
és elhajolt. Fent és lent egyaránt voltak bűnök. Ezért és nem másért1 szakadt 
rájuk az átok.

III.
Megérdemeltük! 7—8., 12— 14.

Szétszóratás történt. Messze földekre vetette az Ür az ő népét (7. vers). 
Minden elképzelhető veszedelem rajtuk van (13. vers).

S mégis: megérdemeltük! — mondja Dániel.
Isten előre megmondotta, hogyan jár- az a nép, amely áthágja az ö 

törvényeit. S mi nem vettük komolyan. Nem 'tértünk meg bűneinkből. S nem 
esedezünk Isten színe előtt (13. vers).

ltákényszeritettük Istent, hogy teljesítse a szavát (12. vers).
Az ítéletes események mögött maga Isten áll. S az Istennek igaza von.
Nem a panasz és 'zokszó tehát, hanem orcánk pirulása a mi dolgunk,
S ebben mindnyájan osztozunk.
Isten népének komolyan meg kell alázkodnia vétkei miatt. Az egyház 

éppen ebben különbözik a világtól. Nem hibáztat mást és nem mentegetőd- 
zik, hanem a mellére üt: megérdemeltük! IV.

IV.
Fordítsd el! 15— 17., 19.

A nehéz helyzetben semmiféle emberi akarat, jószándék, vagy böicseség 
nem segít. Csak Istentől jöhet a segítség. „Most azért, óh mi Urunk Iste
nünk! .. Csak 5 fordíthatja el az ítéletet. Megsértett szentségének jogos 
búsulását csak ő vetheti a háta mögé.

Ezt nekünk kérnünk kell, mert egyéb nincs módunkban.
Ezt nekünk szabad kérni Isten múltbeli egyiptomi szabadításának biz

ta tó  emlékezetében. _
Zsák legyen a ruhánk, hamu az ékességünk s esedezés a szavunk!
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V.
Irgalmadért! 9., 18.

Múltúnkban semmi érdem, jövőnkben semmi ígéret az Isten számára. 
Semmire sem hivatkozhatunk és hiába fogadkozunk Isten előtt.

Csak egy van: az irgalom. S csak egyetlen reménység: a bocsánat 
(9. vers).

Mi csak erre apellálhatunk (18. vers).
De ebben aztán szilárdan bizakodhatunk.
Különösen mi, az újszövetség népe, kiknek számára Isten irgalma testbe

öltözött tartalmat nyert a Jézus Krisztus által.
Krisztus érdeme elég az én népem bűnére is.
Az enyémre is!

VI.
Könyörülj Sionon! 16., 17., 19.

Dánielnek nem a saját szenvedése fáj legjobban, még csak nem is népe 
nyomorúsága, hanem Jeruzsálem gyalázata, az egyház megerőtlenedése (16. 
vers). Jeruzsálemből világosságnak kellene áradni, tanításnak kellene onnan 
származni s ehelyett gyalázat származik Jeruzsálemből.

Igen fontos a külső újjáépülés, de ennek is a lelki újjáépülés az alapja 
(17. vers).

Isten a világot az egyházért tartja s hívei kedvéért könyörül a hitet
leneken.

Könyörögjünk az Űrhöz: építse meg az elpusztult Jeruzsálemet, világo
sítsa meg azon az orcáját, tegye az 5 lakozásának helyévé, hogy Sión be
tölthesse szolgálatát. Ámen.

Szabó József.

Nagyhét
A nagyhéten minden gyülekezetben megtartandó.

Himnusz a kereszt alatt
1.

„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a 
Krisztus Jézusban is, aki, amikor Istennek formájában vala, nem 
tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő . . .“

(Fii. 2, 5—6.)
A legszebb keresztyén himnusz csendül fel közöttünk ezeken az esté

ken. Az egész szentírás summája benne van. Nyitánya a mennyben veszi 
kezdetét, szent drámai tartalma a földön megy végbe s végül újra a menny
ben zeng mindörökre. Ki volna alkalmas ennek megszólaltatására? Nem is 
azért szólunk, mintha képesek lennénk reá, hanem mivel nem lehet és nem 
szabad hallgatnunk. (Augustinus.)

Szemünk Jézus Krisztusra szegeződik. Jézus Krisztus: magyarul a 
Szabadító Király. Sok névvel nevezik ö t  az írások. Hallunk arról, hogy Isten 
egyszülött Fia, Emberfia, képe a láthatatlan Istennek, az Ige, aki által, akire 
nézve és akiben teremtetett minden. Messiás, Ür, Ö a kezdet és a vég, 
az alfa és az ómega. Most az apostoli igehirdetés úgy tesz bizonyságot, hogy 
Jézus Krisztus az Istennek formájában volt, egyenlő az Istennel. Hitvallá
sunk ezt azzal fejezi ki, hogy valóságos Istennek vallja Jézust. Minden
képen nehézkeseknek érezzük a kifejezéseket. Mögöttük isteni titkok sűrű 
fellegét érezzük. Ezek a titkok az Űréi. a mi Istenünkéi A kinyilatkoztatott
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dolgok azonban miénk és a mi fiainké mindörökké. (V. Mózes 29. 29.) 
Ezért szegezzük tekintetünket Jézus Krisztusra, mert Őbenne nyilatkoztatta ki 
magát az isten. Amink van s amit fiainknak tovább adhatunk, sőt tovább is 
kell adnunk, mindazt Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki az Ür! Ez a tény 
a keresztyén hitünknek és életünknek fundamentuma. Csak addig vagyunk 
keresztyének, amíg ezt tudjuk, hisszük és valljuk. Jézus Krisztusban! Rajta 
kívül a haragvó Isten megfejthetetlen elrejtettségében, Benne a kegyelmes 
Isten atyai arca életközelségben. Ez a kinyilatkoztatás hitet követel és hitnek 
szól. A hústest semmit nem ért Isten dolgaiból. Az emberi elme csö'döt mond 
már a bölcsőnél! (Luther.) Istenkísértés és felségsértés épen ezért értel
münkkel törni az istenismeretre. Tőlünk nem vezet út Istenhez. Csak az 
szánhatja magát újra és újra erre a tiltott és hiábavaló útra, aki nem fon
tolta még meg a bűnnek súlyát. (Anselmus.) Jézus Krisztuson kívül az Isten 
emésztő tűz, akinek cselekedetei rettenetesek s elhordozhatatlanok az ember 
számára. Jézus Krisztusban az Isten kegyelmes Atya. akf a megtérő bűnöst 
irgalommal fogadja, bűnét megbocsátja ‘ és megajándékozza élettel és üdvös
séggel! Azzal, hogy tekintetünket Jézus Krisztusra emeljük, épen a méltán 
haragvó Isten, a szigorú, büntető Űr elől menekülünk a kegyelem Istenéhez, 
akinél érthetetlenül és felfoghatatlanul, egyedül a hit számára megragadha- 
tóan bűnünkre bocsánat hull, örök halál helyett'az örök élet ajtaja tárul fel 
s kárhozat helyett üdvösség ajándékoztatik Jézus Krisztus által.

Jézus Krisztus által! Szeretném ma este ezt úgy szívetekbe vésni, hogy 
soha többé ne feledhessétek el. Jézus Krisztus által! Nem mi általunk. Fele
részben sem. milliomod százalékában sem. Csak Jézus Krisztus által. Tökéle
tesen ingyen, pusztán és kizárólag kegyelemből készíttetett el ez a mi szá
munkra Jézus Krisztus által! Nekünk semmi részünk benne, semmi érdemünk, 
semmi „maradék jó", amire építhette volna Isten a váltságot. Valóban 
imjijcn! Sem kiérdemelni a múltban, sem kiérdemelni majd a jövőben nem 
lehet. Megvásárolhatatlan és kisajátíthatatlan. ingyen. Az embernek ingyen. 
Istennek drága áron! Nem aranyért, sem ezüstért, hanem Fiának szent és 
drága véréért, ártatlan szenvedéséért és haláláért! Megváltásunk Istennek az 
Egyetlenjébe került. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
(Ján. 3, 16.) Egyszülött Fiát adta. Odaadta. Nem kímélte. Tulajdon Fiának 
nem kedvezett, hanem ő t  mindnyájunkért odaadta! (Róm. 8, 32.) Mindez 
azonban nem történt Jézus Krisztus tudta nélkül. Hiszen Ö valóságos Isten! 
Sorsa felől nem akarata és hozzájárulása nélkül döntöttek a mennyben. Sőt 
inkább az Ő kezében volt a döntés. Amit Isten atyai szíve kitervelt öröktől 
fogva csudálatos módon, annak a végrehajtása a Fiú indulatától függött. 
„Zsákmányának tekinthette volna azt, amivel bírt. Istennek formáját. 
Istennel való egyenlőségét. Benne azonban nem ez az indulat dobogott. 
Önként és teljesen vállalta a váltság munkáját — érettünk! Ugyanaz a szere
tet szivében, mint atyjáéban! Ugyanaz a részvét'és könyörülef elesett sor
sunk látián! Ugyanaz az üdvösségszerző akarat indította el a mennyből 
a váltság első lépésénél. Istennel való egyenlősége magában foglalja mind
annak a teljes ismeretét, ami a váltság útján előtte állt és reá várt. Nem 
érhetjük fel ennek a ténynek a jelentőségét! Jézus Krisztus a mennyben, 
tökéletes isteni hatalom, szentség és dicsőség birtokosaként nem . tekintette 
zsákmánynak állapotát. Pedig nem szorult dicsősége erre. A 'menny akkor is 
menny, ha egyetlen ember sem énekelné benne a megváltottak hálaénekét. 
Isten akkor is Isten, ha e világ a maga egészében elveszett volna bűnei miatt. 
Miért történt mégis így? Mert Jézus Krisztusban ez az indult volt, amellyel 
lemondott mindarról, amije volt, azért, hogy a bűnös embernek üdvössége 
legyen!

Ebből az indulatból fakadt Jézus Krisztusnak szabad, önkéntes, engedel
mes döntése, amelynek alapján elindult a golgothai kereszt felé. Ebből az
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indulatból iakadt az atyai kérő szóra a gyermeki imádság: „igen, Atyám!" 
(Ml. ti, 26). Ez késztette' arra, hogy felcserélje mennyei 'dicsőséges -trónusát 
a kereszt véres trónusával. Ezért lett az Ige — testté! Ezért vette fel való
ságos istensége mellé a valóságos emberi természetet. Ezért! Ezért az indu
latért,: amely nem riadt vissza a váltság munkájától — érettünk!

Pál apostol ebbe az indulatba hívja a gyülekezetét. Távolabb esik ez 
tőlünk, mint a lóid a mennytől. Hiszen bennünket, bűnösöket, legjobban épen 
az önösséyünk jellemez. A természetes embernek, Adám leszármazottjának 
éle te négy oszlopon ny ugszik: önakarat, önszeretet, önbizalom és önmagasz- 
talás. Ez a mi „finnünknek igazi arca. Azt keresi mindig, ami az övé és nem 
hajlandó lemondani a sajátjáról. Görcsösen ragaszkodik „zsákmányáéhoz. 
Önmaga körül forog és önmagának tetszeleg. Őnös indulata a szív királyi 
székébe az „Én“ -t ülteti és nem tágít annak kiszolgálásától. Luther mondta: 
„jobban telek a saját szívemtől, mint- a pápától és összes bíborosától, mert 
bennem van a nagy En-pápai* Adám bűnesete óta az emberi személyiség 
kormányzását az „én“  ragadta magához s azt azóta is birtokában tartja. 
Adám nemzetségének vonalán minden gyermek ezzel az én-királlyal születik, 
aki azután meghatározza- az egész élet lefolyását. Gonosz kívánságai gonosz 
cselekedetekké válnak, szentségtelen indulatai szentségtélen tettekké, hamis
sága hamis életet formál és istentelensége istentelenné teszi az egész 
exisztenciánkat. A szívben lakó ó-ember bőven termi bűnös gyümölcseit. 
Lehet, hogy életedben a durvább és szemmel is látható gonosz gyümölcsei 
hiányoznak, akkor azonban ugyanaz az „én“ megelégedetten sütkérezik vélt 
jósága és különb volta csalékony napfényében. Nem is segít ez ellen az én- 
pápa ellen semmi. Nemesedés. fogadkozás, önnevelés, javulási szándék mind 
kudarcba fullad. Csak amit Pál mond, az segít! Az az indulat legyen benne
tek, ami volt a Krisztus Jézusban. Trónváltozásra van szükség! Elég volt 
a ragadozó életből. Nézzetek Jézusra! Az Ö indulatára! S mert az Ö indulata 
áttörte számunkra az önösség várfalát, lehettek ugyanabban az indulatban 
ti is. De tegyelek is ebben az indulatban. Épen ez az indulat mutatja meg, 
hol is van Isten népe ezen a világon. Épen ez az indulat őrzi és tartja együtt 
a gyülekezetei, az egyházat! Épen ebből az indulatból és ebben az indulatban 
él a keresztyén ember! Fel tehát! Emeljétek szemeteket, szíveteket a magasba. 
Nézzetek Jézus Krisztusra, aki nem tekintette zsákmánynak istenségét, ha
nem érettünk mindarról lemondott s elkezdte a váltság művét! Az apostol 
igéjén túlról halljátok magának, Mestereteknek ugyanerre hívó s ugyanebbe 
küldő szavát: „új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; 
amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást! Erről ismeri meg 
mindenki, hogy az én tanítványaim v a g y t o k ! (Tán, 13, 34— 35.1

2 .

. önmagát megür&sílé . . (Fii. 2, 7/a. t
Jézus Krisztust megváltói munkájába nem kényszer, hanem csodálatos 

isteni indulata indította el. Nem fosztották ki, hanem megüresítette magát! 
Senki sem vette el életét, hanem Önmaga tette le azt. Volt hatalma letenni azt 
és ismét volt hatalma felvenni azt! (Ján. 10, 17— 18.) Önmagát megüresíté! 
Félretett minden saját elgondolást és kezdeményezést s atyja gondolataihoz 
és utóihoz igazodott. A Fiú cselekedete, aki teljesen Atyjától függ. „A  Fiú 
semmit sem tehet önmagától" (Ján. 5, 19). Az egész evangéliumi szent 
történet bizonyítja Jézus gyermeki csüngését Atyján. Semmit sem tett, amire 
nem küldte Atyja s mindent akkor és úgy tett, amikor és amint „fentről" 
az utasítást vette. Egyes, különös eljárását ezen a ponton értjük meg. 
Emlékezzünk a szir-föniciai asszonyra, akinek kérését először kereken eluta
sítja: „nem küldhettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz" (Mt. 15,-24). 
Azután, egészen váratlanul, mégis meghallgatja a rimánkodó asszonyt s telje-
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m(í annak a kérését. Bizonyára az állhatatos könyörgés hasznáról is elmél
kedhetünk ennél a történetnél, de sokkal inkább kell gondolnunk erre a töké
letes, gyermeki függő viszonyra, amelyben Jézus Krisztus áll mennyei atyjá
val szemben. S ismét gondoljunk Lázár feltámasztásának történetére. Mikor 
először hírét veszi Lázán súlyos betegségének, nem indul el hozzá. Pedig 
nagyon szerette azt a kis bethániai otthont minden lakójával együtt. Miért 
nem megy tehát? Érthetetlennek látszik késlekedése. Itt hull világosság 
a rejtélyre: a Fiú nem tehet semmit önmagától, várja Atyjának küldését! 
Öh, csodálatos ez a viszony kettőjük között! Fellépésének első idejében, 
amikor a „kétség nélkül" megérkezett mennyei királyság személyén át 
diadalmasan tört előre,, az éjszakákat imádkozásban töltötte (Mk. L, 35). 
S így volt ez mindvégig. Amit kapott, azt adta tovább s amint vette, úgy is 
nyújtotta nékünk. Közvetlen földi munkatársait sem maga választja ki magá
nak. Miután az éjjelt Isten előtt töltötte csendben, szólítja magához a soka
ságból a tizenkettőt. (Luk. 6, 12— 13.) így mondhatta el később a főpapi imá
jában, hogy az Atyától kapta őket. (Ján. 17, 12.) Az ment őhozzá, akit 
néki adott az Atya s azokat semmiképen ki nem vetette. (Ján. 6, 37.) 
Önmagát megüresíté! Szavát és cselekedetét tökéletesen Atyja akaratához 
szabja.

Ma este különösen egyre gondoljunk, ahol az önmaga megüresítése 
valóban oly megragadó: a hallgatására! Jézus Krisztus, aki maga az Ige, 
a személyesen hozzánk forduló és bennünket megszólító Isten, mégüresítette 
önmagát legigazibb lényegében is. Tudott hallgatni, amikor mindenki másból 
deli volna a szó. Lenyűgöző a szenvedéstörténetnek az a pár jelenete, ame
lyekben a hallgató Jézus áll előttünk, ö ,  akiről a főpapok szolgái egyértelműen 
vallották: „soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember" (Ján. 7. 46), — 
úgy tudott hallgatni is, mint soha senki. Ott áll a főpapi tanács előtt. A hamis 
tanuk sorra mind csődöt mondanak, az annyira elfogult papi tanács sem épít
het vádat reájuk s akkor előállnak ketten: „ez azt mondta, leronthatom az 
Isten templomát és három nap alatt felépíthetem azt" (Mt. 26, 61). Egyetlen 
szóval megcáfolhatta volna vádjukat Jézus. Hiszen nem azt mondta, hogy 
„lerontom", hanem „ám rontsátok le" (Ján. 2, 19) s a templom alatt nem 
a negyvenhat évig épült jeruzsálemi templomra gondolt, hanem testének 
templomára! Jézus azonban hallgat! (Mt. 26, 63.) S amikor a főpap magából 
kikelve szóra próbálja bírni Öt, Jézus hallgat, semmit sem fele! néki! (Mk. 
14, 60—61.) Pilátus előtt ugyanez ismétlődik: hallgat, egyetlen szóra sem 
felel, úgyhogy a helytartó igen elcsodálkozék! (Mt. 27, 12-— 14.) Pilátus soha 
sem látott még ilyen vádlottat. Ismét ugyanez játszódik le harmadik kihallga
tása idején Heródes előtt. Már régóta kívánta Jézust látni s reméli, hogy 
„szenzációs" csodáknak lesz szemtanúja. „Sok beszéddel" faggatja Jézust, 
Ö azonban semmit sem ielelt néki. Megrendítő, csodálatos hallgatás! Miért? 
Nincs számukra mondanivalója? Hiszen átlátott rajtuk, tudta mit takar a 
külső bennük, milyen könnyen leleplezhette volna őket fejükre olvasva titkos, 
bűneiket. Vádló lehetett volna egy szempillantás alatt a vádlottból, akinek 
nem állhatták volna ellent. S — hallgat. Tán gyengeség ez? Megfélemlí
tette volna Öt a földi hatalmasságok elé kerülése, a pompa, a fegyveres 
hatalom, a politikai állásuk? Szó sincs erről. Gondoljunk csak a gecsemánei 
kerti jelenetre, amikor egész csapat tör foglyulejtésére. Mikor eléjük lépett 
s királyi méltósággal megkérdezte: „kit kerestek", oly tökéletes fenség áradt 
személyéből, hogy „hátravonultak és a földre esének" (Ján. 18, 4—8). Miért 
hallgatott? Talán zavarban lett volna? Lehetetlenség, hiszen oly határozottan 
válaszol a főpap kényszerítésére és később Pilátus előtt is félreérthetetlenül 
kijelentve, hogy Ö a Krisztus, az élő Istennek a Fia, Király, aki ezért szüle
tett, hogy bizonyságot tegyen az igazságról! (Mt. 26, 63—64 és Ján. 18, 37.! 
Arra gondolsz,, 'hogy talán megvetette őket? Olyan méltatlan személyeknek 
tekintette, hogy még a szavát is sajnálta tőlük? Nem lehet, az egész evangé
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liummal ellentétes lenne így a magatartása. Hiszen épen isteni csodálatos- 
indulatával .szerelte Jézus az embereket, mindvégig szerette őket. A kereszt
fán is imádkozott értük. Már pedig közbenjáró könyörgéssel csak azért lehet 
valakinek érdekében Isten elé lépni, akit szívünkből szeretünk! Öh nem!
Ez a szent, megrendítő .hallgatás egészen mást jelent. „Önmagát megüresíté!“ 
vagyis a mi helyünkre állott! Arra a helyre, ahol a törvény követelő szava 
Isten előtt minden szájat betöm és minden szót. a torkunkra forraszt, Ez a 
hallgatás a helyettes elégtételhez tartozik. „Mint juh megnémul az őt nyirok
előtt, mint bárány, száját nem nyitotta meg“ (Ézs. 53, 7). Isién ítélete
folyik, nem Kajafások és Pilátusok törvénytartása! Jézus ez alatt az isteni 
ítélet alatt nemül el és hallgat. Helyettünk hallgat! S hull Reá a bűnös
ember szava: hazugság, álnokság, hamis eskü, istenkáromlás, irigység és- 
gyűlölet. Hull Reá és ö  ez alatt hallgat! Befröcsköli az istentelen ember 
gyűlölködő tajtékja, beléje mar a gúny és csúfolódás, küldözgetik egész
éjszaka hatóságtól hatóságig, hogy valamiképen elfogadható „jo g  és igaz
ság" mezébe öltöztethessék a legnagyobb jogtalanságot és igazságtalanságot. 
Jézus hallgat! Azért, hogy egyszer a megmentettek boldogan felkiálthassa
nak: „kicsoda vádolja Isten választottait?" (Róm. 8, 33!)

Mennyiszer szólottunk, amikor hallgatnunk kellett volna. Hányszor hall
gattunk, amikor beszélnünk kellett volna! Gonosz szívünk teljességéből szóló 
szájunknak mennyi is a bűne! Hányszor elmulasztotta a bizonyságtevést rest 
és gyáva szívünk! Üj útra hív most bennünket az Ür! Arra az útra, amely
nek szélessége és hosszúsága, mélysége és magassága ebben a szóban van: 
Önmagát megüresíté! Ne szóljunk többet a sajátunkból! A gyermek csak 
azt mondhatta, amit hallott az atyjától." Legyen azért szavunk: úgy, úgy; 
nem, nem: ami pedig ezenfelül vagyon, a gonosztól vagyon" (Mt. 5, 37). 
Jézus Krisztusnak önmaga megüresítése, a testté lett Ige szent hallgatása 
teremje meg ezt a gyümölcsöt életünkben. Mielőtt szóra nyitnánk ajkunkat, 
figyeljünk elcsendesedve arra, akitől egyedül származik az életnek beszéde.
Ha tanácsot kérnek tőlünk, hallgassunk, amíg előbb mi nem kaptunk taná
csot. Ha vádolnak, hallgassunk, mint bárány a nyírok keze alatt. Óh, test
véreim, hallgassunk, amikor Isten ítélete zúg fölöttünk s hallgassunk, amikor 
a kegyelmes Isten „halk és szelíd" szava iiangzik felénk. Különben semmi 
mondanivalónk nem lehet a világ felé. Elég legyen a vakmerő beszédekből 
és a gyáva hallgatásokból. Üresítsétek meg magatokat! Légy csendben Isten 
előtt, ö  akar veled beszélni. Ne terheld mindig a magad dolgaival Öt. Jobban- 
tudja nálad. Tanulj meg hallgatni az Ige előtt. Valóban „csendes" legyen 
a csendesórád. Különben mindent elrontasz. Nézz Jézusra! S add át. ön
magadat megüresítve, Istennek a beszédedet és a hallgatásodat is. Augusti- 
nus írja egyhelyt: szeretném, ha egész életemben bárki előtt „aut precantem. 
aut predicantem" találtatnék. Vagyis csendben Isten előtt vagy ebből a csend
ből jőve igét, tiszta, hamisítatlan, most kapott igét hirdetni frissen, az Atya. 
ajkáról kikerültén a világ felé! Jézus Krisztus azért űresítette meg magát, 
hogy te gazdag légy. Azért hallgatott, hogy néked ne kelljen megnémulnod, '  
amikor árad az ítélet, mint a bővizű patak. Annakokáért ez az indulat legyen- 
bennetek, amely veit a Krisztus Jézusban is, aki önmagát megüresíté — 
érettetek!

3.
„ . . .  szolgai formál vénén fel, emberekhez hasonlóvá lévén . . . "

(Fii. 2, 7/b.)
Ki ne hallotta volna közülünk az álruhás királyfiról szóló kedves mesét?

Népi meséinket majdnem kiölte már a sok „újmódi", de mégis senki sincs 
közöttünk, aki ne ismerne Mátyás királyról egy-két történetet, hogyan járta 
rangrejtve az országot s szolgáltatott az erőszakos elnyomókkal szemben 
igazságot a szegényeknek. Hajlandók lennénk ezeket a gondolatokat be!e
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vetíteni a szent történetbe- is. Ezzel szemben porba elölne a váitság s hiába
valóvá lenne hitünk és a prédikáiásunk! Hitet követel, de hitet támaszt is 
az a tény, amiről ma este szól hozzánk az élő Isten. Jézus Krisztus szolgai 
formát vett fel, emberekhez lelt hasonlóvá. Nem „mintha" szolga lett volna 
és nem „mintha" ember lett volna. Valóságosan felvette a rabszolga-formát 
és valóságosan olyan lett, mint egy az emberek között! Jézus Krisztusnak 
emberi elete valóságos történei. Ismerjük a történelemben a kezdőpontját és 
ismerjük a végét. Vajmi kevés személyhez kapcsolódik annyi megbízható, 
pontos történeti adat, mint épen az ö  életéhez. Jellemző, hogy még a lég* 
hitetlenebb korokban sem merték kétségbevonni Jézus életének megtörténtét; 
Ebből a szempontból a biblia egyes könyvei nem is mások, mint történeti 
okmányok, amelyeknek hitelességét csak a bolond tagadhatja. Jézus Krisztus 
istensége ellen lázadozhat az emberi hitetlen elme, de embersége oly nyilván
való és megcáfolhatatlan, hogy az istentagadás legsötétebb alakjai is kény
szerültek ezt elismerni. S ezek az emberek nem veszik eszükbe álláspontjuk 
tarthatatlanságát. Hiszen olyan emberi életet ismernek el hiteles történeti 
ténynek, amely páratlan, lenyűgöző, önmagában megfejthetetlen, mindenestül 
túl utal önmagán! Szükségképen valóságos Isten és valóságos ember a Jézus 
Krisztus! Most iekintsünk arra a szolgai formájára, amelyben úgy találtatott, 
mint ember. Mit is jelent számunkra ez? Mérhetetlen vigasztalást, sőt magá
nak a váltságnak a bizonyosságát. Istensége önmagában elviselhetetlen lett 
volna számunkra, ha fel nem vette volna a szolgai tormát. Épen ez által less 
a Nagy Helyettessé, akiben Adám nemzetségének minden bűne kiengesztei- 
tetik, hogy így, mint „második Adám“ , új nemzetségnek legyen fejévé és 
zsengéjévé! Semmit sem jelentett volna számunkra, ha a váltságot nem így 
szerezte volna meg. Puszta látványosság maradt volna minden számunkra. 
Azonban a szolgai formában, emberekhez hasonlóvá lévén, minden emberhez 
közel jött Istennek hozzánk való szerelme Jézus Kristusban!

Szolgai formája azzal vette kezdetét, hogy az örökkévalóságból belépett 
az ideigvalóságba. Belépett az időbe! Jézus Krisztus, az Atya Egyetlenje, 
akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka (Jak. 1, 17) belépett a törté
nelembe, annak egy meghatározott korszakában végigjárt az emberélet útján 
bölcsőtől a sírig. Vállalta a tér és idő korlátját á mindenütt jelenvaló és 
örökké élő! Valóban rab.szolgaformdt vett fel. Mintha közülünk a legrútabb, 
nyomorult féreg formáját venné fel valaki. De még ez a hasonlat is gyenge. 
Nagyobb dolog történt, mintsem hogy kifejezhetnénk akkor, amikor Jézus 
Krisztus Istennek formáját felcserélte a rabszolga formájával! A világminden
ség szabad, hatalmas Istene, óh nem álruhában, hanem valóságos, eleven 
hústestben belép börtönünkbe a foglyok és a megkötözöttek közé! _Nem 
maszkírozta magát embernek, hanem embernek született. Nem látszat”"sze- 
fml csupán, Hanem oly életelevenen, amint" Mária “ erezte ölében a pihegö 
kis gyermektestet. A világ megvetett, bűneiben korcs népében születik meg 
egy kis zsidó falu karavánszállójának istállójában. Nem mint libanoni büszke 
cédrus s nem mint karcsú sivatagi, enyhet adó pálma. Mint egy vesszőszál 
aszott, száraz földben. Virágszálként a kiégett, kopár mezőn. Gyökérből 
nevekedő ágként! Isai nemzetsége fejedelmi volt, hisz Dávid király dicsősége 
fénnyel övezte. De hol volt már Jézus születésekor a régi dicsőség? A hatal
mas családnak utódai egyszeiü, földhözragadt emberek, egy szegény ács 
és egy leány. E j a törzs hajtott ki! Ennek a bűnnel terhelt és annyira m eg
ítélt nemzetségnek sorába állott be Jézus Krisztus, „hogy beteljesedjék az 
írás!" Születésének körülményei is olyan szegényesek. Nem lehetett mosto
hább egyetlen rabszolgának vagy páriának sem a világrajötte. Istálló trá- 
gyás szalmáján vajúdik az Isten anyja. Bíbor és bársony, aranyszőttes és 
selyem helyett pár darab rongy takarja a kisdedet. S ne higyjétek, hogy 
csak a környezet olyan visszataszító. Testi külsejét hiába próbálták meg 
koronként .megújultan művészek szépnek ábrázolni. Az ótestámentumi pró-
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íécia ismerői tudják, hogy „nem volt néki alakja és ékessége, s néztünk reá, 
de nem vala ábrázata kívánatos. . .  mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált 
vo l t . . (Ézs. 53. 2— 3.) Az a Jézus Krisztus, akinek szépségét örökkévaló 
imádattal énekli magasztalva a menny, ilyen szolgai formában jött el. Azért, 
hogy senki se legyen Nála elesettebb, szegényebb, megvetettebb és utáltabb. 
Hogy mindeneket elérjen és mindeneket megtarthasson. Hogy az egész világ
nak Megváltója lehessen!

További élete is valóságosan emberi. Kiesiny korától osztályosa az Ínség 
és körülveszi a gyűlölet. Futásra kényszerülnek földi szülei a kicsiny gyer
mekkel korán. S Rámában a sírás, Rákhel fuldokló zokogása, kardélre hányt 
csecsemők holttestei illusztrálják saját igéjének igazságát: „övéihez jött és 
az övéi nem fogadták be őt“ (Ján. 1, 11.) Nem járt puha ruhában és nem 
lakozott gazdagok palotáiban. Nehéz testi munkában nő fel. Nem képzeli el 
az éhséget s a szomjúságot, hanem számtalanszor átéli azt. Alig volt szere- 
tetben része. Idegen volt övéi között. Nem értik. A saját bőrén éli át az 
émbersorsot. Belelát a körülötte élő emberek szívébe és személyes tapaszta
latként ismeri meg a bűn irtózatos voltát. Éveit hamis, irigy, gonosz, önző 
emberek között élte le, mint amilyenek mi is vagyunk. A betegség pusztító 
hatalma szeme előtt szedte áldozatait. S közvetlen közelből látta a halál mun
káját. Járt a zsinagógákban a kegyesek között és megfordult a vámszedők 
és a bűnös asszonyok között. Megismerte az istentelen emberek zsarnoki 
hatalmán jóelőre, mit is jelent az ember kezébe esni! Nincs ennél szánandóbb 
sors a világon. S fülében csengett elfelejthetetlenül a taposó malmok szalmá
ján született gyermekek panaszdala. Valóságos könnyeket látott és maga is 
valóságos könnyeket ontott. Az éhség épen olyan fizikai fájdalmat jelentett 
néki, mint minékünk s a szomjúság gyötrését mindnyájunknál jobban ismerte. 
Az ördög hatalmát nemcsak leplezetlenül szemlélte szerte az emberek között, 
hanem szemtől-szemben állott e világ fejedelmével, a Sátánnal! Nem látszat
kísértésben volt része, hanem valóban megkísértetett! S amikor „eljött az óra", 
ostorozóinak hatalmas csapásai valóságosan felszántották hátát, tépték húsát, 
hogy kínban vonaglott egész teste. A keresztgerendák súlya alatt meg- 
roskadt válla, mint akármelyikünké a nehéz, teher alatt. Égő fájdalommal 
hatoltak belé a szegek és a lándzsahegy. Haláltusája valóságos volt, amint 
valóságos halál borult reá szenvedésének végén. Testvérem, ha egyszer, 
egyetlen egyszer is kételkednél Jézus Krisztus valóságos emberi életében, 
nézz a keresztre! Nem arról hallasz, hogy békén elaludt, vagy hogy „takarít- 
taték atyáihoz", arról sem, hogy elvitetett volna „Abrahám kebelébe". Nyers 
tárgyilagossággal szól az Írás a haláláról: „kivágattatott az élők földéből" 
(Ézs. 53, 8). Erőszakos halál képe ez. Hatalmas öklök végzik gépiesen, 
ki tudja hányadszor, munkájukat, zúg a súlyos kalapács, folyik a vér s gör-, 
csőkben vonaglik a meggyötört test. Sok száz halált láttam háborúban és 
békében, ágyon és vesztőhelyen, de ennél valóságosabban egy halál sem 
hatott. Esett fővel, a test holt súlya alatt felnyílt sebekkel, a vértől m eg
feketedett tüskekoszorúval a homlokán csüng a fán a halott Jézus! Alvadt 
vércsomók, sebeket belepő zöld legyek, megüvegesedett szemek hirdetik, 
hogy Jézus Krisztus felvette a szolgai formát és emberekhez hasonló lett!

S ha végül azt kérdeznéd, miért fejezi ki magát így az írás, miért nem 
mondja azt, hogy ember lett, jusson eszedbe Isten igéje: „megkísértetett 
mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt! (Zsid. 4, 15.) Szent és ártat
lan, szeplőtelen és bűntelen volt Jézus Krisztus emberi élete. Azonban Isten 
azt, aki „ bűnt nem ismert, bűnné tette ériünk" (II. Kor. 5, 21). Mi, Adám 
bűnbeesett nemzetségének elbukott tagjai valamiképen mégis „természete
sen" hordozzuk életünk nyomorúságát s a halált is saját bűnünk zsoldja- 
ként viseljük el. Jézus Krisztus számára azonban idegen volt a bűn. Tökéle
tesen ártatlan és bűntelen volt: Ez nem pusztán „egyházi tan", amit ha valaki 
hisz, hát higyje, hanem épen a hozzátok hasonló kételkedő emberek meg-

— 78 —



győzésérc alkalmas, szemtanuktól vett hiteles állítás. Hallgasd meg csak őket 
sorban. Pilátus így felel kérdésedre: „nem találok benne semmi bűnt" (Luk. 
23, 4 és Ján. 19, 4). Felesége, egy előkelő pogány asszony szerint: „ne avat
kozzál amaz igaz ember dolgába" (Mt. 27, 19). S kérdezd meg a legelfogul
tabbnak tekinthető tanítványát, dudás Iskáriótest: „vétkezem, hogy elárultam 
az ártatlan vért" (Mt. 27, 4). Ha mindez még mindig kevés, ám fordulj ahhoz 
a római katonatiszthez, akit kivezényeltek a Golgothára. Néki igazán mind
egy, mit üvölt a jeruzsálerni csőcselék. Már torkig van az egész orszá ga i. 
Az egyes ember kínja nem ér el szívéig. Légionárius, akinek sokszor °meg 
kell mártania kardját embervérben, amíg századossá léphet elő. Teljes tárgyi
lagossággal hallott, látott, tapasztalt és mégis?! Kérdésedre ugyanaz a válasz: 
„Bizony. Istennek Fia volt ez!" (Mt. 27, 54.)

Ezl jelenti a himnuszunk harmadik strófája: „szolgai formát vett fel. 
emberekhez hasonlóvá lévén"! Ezért a valóságos szenvedésért és halálért 
száll mindörökre a magasban a megöletett Bárány éneke! Vájjon felcsendül-e 
ma este a te ajkadon is végre?!

4 -.

„és mikor olyan állapotban találtató!I, mint ember, meg
alázta magái. . .“ Fil. 2, 8/a

Megalázta magát. Nem megalázták, hanem önmagát alázta meg. Nagy 
különbség ez. Erejeveszitett ember az, akit megaláznak. Viszont akkor leg
erősebb valaki, amikor magát alázza meg. Micsoda szeretet kell azonban 
ahhoz, hogy olyan valaki alázza meg magát, akit erre nem késztet sem bűn
tudat, sem bűnbánati Ismét előttünk áll Jézus Krisztus magatartásában az 
a csodálatos, isteni indulat, amellyel elindul a váltság elkészítésére. Nem lehe
tett volna Megváltónk, ha szemben állott, volna velünk. Mellénk kellett álla
nia. Ehhez volt szükséges a maga megalázása! A szent és bűntelen Jézus 
Krisztusnak meg kellett aláznia magát ahhoz, hogy mellénk állhasson, a 
bűnösök közé: „a bűnösök közé számiáltatott" (Ézs. 53, 12), pontosabban 
a bűnösök közé számlálta magát! Amikor a Keresztelő János kiáltó szava 
felharsan és prédikálni kezdi a megtérés keresztségét bűnök bocsánatára 
(Mk. 1, 4), Jézus nem vonakodott, hanem megalázva magát, odalépett a 
bűnösök seregébe. A próféta minden tiltakozása ellenére fejet hajtott a bűn
bánat és megtérés keresztvize alatt. Nyilvános, megváltói működésének ez 
volt az első cselekedete, amellyel közösségbe lépett a bűnösökkel. Bizony. 
Istennek ama báránya, aki hordozza a világnak bűneit! (Ján. 1, 29.) Ebben 
az alázatos állapotban találtatott mindvégig. Amikor leül a nyilvános bűnösök 
asztalközösségébe, az „igazak" számonkérik Tőle magatartását. Jól ismerjük 
a választ, ami mindnyájunknak bizonyára nem egyszer már szívéig hatott: 
„nem azért jöttem, hogy az „igazakat", hanem hogy a bűnösöket hívjam 
megtérésre" (Mk. 2, 17). Nem mintha ismerne egyetlen igazat is. Szemébe 
vágja a farizeusoknak á menthetetlen, bűnös voltukat (Ján. 9, 41). Világosan 
látja a választott népnek egyetemes romlottságát s bűneiben halott állapo
tát. Kezdettől tudja, hogy igehirdetését azok fogadják hittel és hálával, akik 
„szegények, töredelmes szívűek, foglyok, vakok és lesújtottak" (Luk. 4, 18).. 
Ezeknek van fülük a hallásra és szemük a látásra. Ezeknek üdvösségükre 
válik az Ür kedves esztendejének meghirdetése. Az önmagukkal megelége
dettek, a gazdagok, a beteltek, a gőgösök egyáltalán nem, vagy csak nagyon 
nehezen találják meg az életre vivő út keskeny és szoros ajtaját. Az ilyenek
től sem fordul el, de az elesettekhez valami kifejezhetetlen odaadással és: 
irgalommal hajlik le. Emlékezzünk Luk. 7, 36—50 történetére, amikor egy 
Simon nevű farizeus asztalánál vendégeskedik Jézus. Ottléte hírére egy et- 
bukoft teremtés, — egy „bűnös asszony" tör b e 'a  vendégházba. Mindenki 
visszariad, a „kegyesek" finnyásan hátrahúzódnak, a házigazda megbotrán-
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kozik, egyedül Jézus fordul szeretettel a zokogó nőhöz. Megalázta magát. 
Az emberélet legsötétebb zugait járta be keresztül-kasul, nem volt oly ijesztő 
mélység, amelybe ne bocsátkozott volna alá pásztori szeretetével egyetlen 
juhocska után is. Épen ezeket kereste, épen ezekhez jött: az elgurult drach
máért, az elveszett juhért, a tékozló fiúért! (Luk. 15.) A keresztfa gyöt
relme között is minden testi és lelki fájdalmán felül nyitott volt füle a 
könyörgő meghallgatására. A gyalázatos és bizonyára jól megérdemelt halál 
közvetlen küszöbén megtérő latornak is üdvösséget ád. Pedig ha valakinek 
a földön, úgy épen Néki, kimondhatatlan nehéz lehetett a bűnösökkel közös
ségbe lépni. Szent, bűnt nem ismerő lénye áthidalhatatlan szakadékot érzett 
e világ bűne láttán. De a bűnöst, a megkötözött embert, a test, a halál és 
az ördög foglyát oly szánalommal és szeretettel ölelte magához, hogy min
denünnen tolultak Hozzá a megítéltek, a társadalom számkivetettjei, a le
nézettek és megvetettek. Soha senki előtt nem fájt annyira bűnük, mint Jézus 
előtt, de soha sehol nem tapasztalták azt a szabadító erőt. mint épen Jézus
nál. Akit a bojkott, a meghurcolás, az emberi törvényszék nem tudott m eg
törni, Jézus szelíd szeme előtt síró gyermekké vált, akinek csak egy vágya 
volt;, bűnbocsánatot nyerni! Valóban a legmegtérítöbb hatalom a bűnös szá
mára Isten jósága. (Róm. 2, 4/b.) Ügy járt-kelt a bűnösök között Jézus 
Krisztus magát megalázva, mint egy a többi közül, a „bűnösök barátja"! 
S minden megvallott bűn, minden megsiratott életrom, minden szenny és 
minden utálatosság, ami csak felszakadt a megtérő bűnösökből, mind-mind' 
az Ö vállára nehezedett. Hordozta az emberek bűnét! „Betegségeinket 0  
viselte és fáradalmainkat hordozá" (Ézs. 53, 4). Csodálatos orvos, aki bete
geinek nyomorúságát magára veszi s azokkal önnönmagát terheli meg. Irtó
zatos súly volt vállán a bűnnek terhe. Valahányszor a Qecsemáné-kertbeu 
vívódó Jézusra tekintek, mindig erre gondolok. Mekkora teher nehezedett 
Jézusra! Tusakodásában verítéke úgy hullott alá, mint nagy véreseppek" 
(Luk. 22, 44). A te bűnöd terhe is roskasztotta, testvérem! S gondolj arrp 
a kehelyre, amelyet ki kellett ürítenie:. „Atyám, ha lehetséges, múljék el 
tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint
te“ (Mt 26, 39). Mi volt vájjon abban a kehelyben, amelyet ki kellett innia?
S egyáltalán micsoda pohárról van szó? Isten haragjának a pohara, amelybe 
a világ minden bűnéért összegyűlt büntető harag öntetett. Magamegalázá
sának irtózatos mélysége! A büntetést a világ érdemelte volna, te és én és 
a harmadik. Isten ítéletének bennünket kellett volna agyonsujtania. S a kely- 
het kiissza Jézus! Magára vonja a bűntgyűlölő Istennek emésztő tüzet. 
Kiissza utolsó kortyig. A mennyország minden drágakövénél tündöklőbb 
Jézus megalázza magát e világ bűnterhe alá. Igazat ád Isten rázúduló Ítéle
tének s meghajol alatta. Miképen a hagy engesztelési ünnepen a főpap a nép
minden bűnét kézrátétellel a bűnbakra helyezte s azután kitaszította a pusz
tába, úgy vetette Isten mindnyájunk bűnét Öreá! Kint, a kapun kívül, mint 
bűnös szenvedett, hogy tulajdon vérével szentelje meg népét. (Zsid. 13, 12.) 
Megalázza magát az Istentől való elhagyatoítságáig — érettünk! Ott a 
kereszten minden testi fájdalomnál gyötrelmesebb volt az, hogy először éle
tében eltűnt előle az Atya arca. Soha fel nem foghatjuk azt a pokoli kínt, 
amit Jézus szenvedett a bűnteher alatt — elhagyatva Istentől! (Mt 27, 46.) 
Nemcsak hordozta a világ bűneit, hanem bűnné lett, hogy mi Isten igazsága 
tehessünk őbenne. (II. Kor. 5, 21.) Ezután valóban elhangozhatott: „elvégez
tetett" (Ján. 19, 30). A bűn immár megítéltetett, Isten kiengesztelődött a 
világgal Jézus Krisztusban, a váltság kész!

Ismered-é testvérem a magad megalázásának állapotát? Luther számára 
végtelen fontosságú volt ez az alázat. Öh, nem a szerzett életeszmény alá
zata. Hiszen az érdemmé tudatosult, amellyel Isten előtt megállani próbáltak 
olyan sokan. Ez az alázat, ez a feltétlen meghajlás Isten előtt, ez a teljes 
önfeladás, amikor bűn és erény együtt ítéltetik szemétté és kárrá. Ennek
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ellentéte a kevélység. Luther szerint tulajdonképen a legnagyobb bűn. Amikor 
valaki önmagában megállani próbál az élő Isten előtt. A kevély gőg, ami min
den emberi romlásnak és gyalázatnak kútforrása. Milyen nehéz ezt elveszí
tenie az embernek. Lehet, hogy teljesítményeivel, erényeivel, vélt jóságával 
már nem büszkélkedik. De ilyenkor hányszor a hite válik jócselekedetté, 
érdemmé, amelynek alapján számít Isten kegyelmére. Hány imádság, hány 
szeretetszolgálat lényegében nem más, mint vallásos kevélykedés, amellyel 
az ember koldúsrongyait igyekszik takargatni az Ür előtt .Luther ezért az 
igazi alázatot a „hit alapépítményedként tekinti. Olyan igazinak kell lennie 
ennek a magunk megalázásának, hogy mi magunk sem tudhatunk róla, 
különben már nem az, hanem hamis alázat, a gőgnek egy kifinomult vallásos 
alakja. Mondd, testvérem, ha most Számon kéri Isten tőled a szívedet, nem 
taláí-e olt bőven ilyen hamis alázatot, „valamidnek tekintett bűnbánatot, 
megtérési élményt, hívő tapasztalást, áldott szolgálati emlékeket, amelyekre 
valamiképen mégis 'csak ráépült az életed? Ritka madár a keresztyén ember 
(Luther). Mert kevesen vannak, akik semmivé válnak Isten előtt és sem
mik is maradnak mindvégig! Igazat adtál-e egyszer szíved mélyéből Isten 
ítéletének? Valóban elfogyott ajkadról minden mentegetődző szó? Vagy egé
szen belül, lelked mélyén még mindig találsz mindenre magyarázatot, aho
gyan éltél, amit tettél, amit elmulasztottál? Isten a kevélyeknek ellene áll és 
csak az alázatosoknak ád kegyelmet. Nézz Jézusra! Megalázta magát szent 
és ártatlan létére a bűnösök közé. Bűnné lett és meghajolt a rázúduló Ítélet 
alatt. Gondolod, hogy a te utad más lehet? Hiszen néked sokkal könnyebb. 
Benned megvan a bűn, önmagad bűne alatt kell bánkódnod a porban hibáz
tatva magadat. (Jób. 42, 6.) Nem kell idegen bűn terhét hordanod. Ugye, 
bőven van sajátod? Akkor ne kevélykedj tovább sem Isten, sem ember előtt' 
Bárki vagy, semmi vagy Isten színe előtt. „Alázzátok meg tehát magatokat 
Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején!" 
(I. Péter 5, 6.) Nem mintha az alázatod alapján lenne az üdvösség. Amikor 
egy nyomorult koldus előtt elmegy egy herceg s üres tenyerébe szórja vagyo
nát, ugyan ki emlegetné a koldus üres tenyerét? (Luther.) Bizonyára min
denki csak a kegyelem nagyságát magasztalná. Így ti is. Minél nyiltabb- 
tekintettel és minél figyelmetesebben néztek Jézus Krisztusra, aki meg
alázta magát, annál teljesebben, általatok sem észrevett módon tölt be az 
az alázat, amely egyedül kedves az Istennek. Óh, áldott királyi kegyelem, 
amely a semmiknek, bolondoknak, nemteleneknek, gyengéknek, koldusoknak, 
síroknak, bűneikben halottaknak, egészen elveszett és menthetetlen „nagy- 
bűnös“ -öknek szórja mindenét, amije van, az egész mennyországot! A mai 
este ne múljék el anélkül, hogy a te ajkadon is fel ne csendülne a kegyelem 
magasztalása. Térdelj oda Mária mellé és énekeld, imádkozd el vele együtt 
a Magnificat csodálatos sorait! (Luk. 1, 46— 55.) Bár rátekinthetne ma este 
a te alázatos állapotodra is!

5.
„ . . . engedelmes lévén . . .“ (Fit. 2, 8/b)..

Luther egyik írásában (János-sermo) a hit három fokozatáról beszéL 
Az első a csodákra és a jelekre néz, azokra támaszkodik. A hit második 
fokozatánál hiányoznak ezek a támaszok és pusztán a külső igére figyel, 
abból él. A harmadik, a „tökéletes" hit a külső igére való szakadatlan figyelés 
mellett valami, állandó benső készenlét Isten akaratának teljesítésére. Ez 
a hitnek engedelmessége! Tekintsünk Jézus Krisztusra. Egész földi útján 
Istennel zavartalan, teljes közössége volt. A búcsúbeszédekben és a főpapi 
Imában visszatérő kijelentések hangoznak el az Atya és a Fiú egységéről. 
Ennek az egységnek a módja titok előttünk, de kézzelfogható annak a m eg
léte ,Én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait" (Ján. 15, 10). A Fiú 
állandó, benső készenlétben van Atyja akaratának teljesítésére. Amikor a 
Jordán vizéből feljön a János-keresztség felvétele ^ytán, az ég ezért nyilat-
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kozik meg, ezért száll a Lélek galamb formájában Öreá s ezért hangzik 
az örvendező szó: „ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm11 
(Mi. 3, 16— 17). Azért „szerelmes Fiú“ , mert minden cselekedete egyezik 
az Atya akaratával. Nem a rabszolga ■ kényszerű meghajlása hatalmas urának 
keze alatt. A Fiú engedelmessége ez, aki szereti az Atyát s ezért engedel
meskedik. Tizenkétéves korában ismerte már ezt az engedelmességet. Azok
ban a dolgokban kell foglalatoskodnia, amelyek Atyjának dolgai. (Luk. 2, 49.) 
S nyilvános fellépésének kezdetén pontosan és világosan tudja, miért külde 
tett: „hirdetnem kell nékem az Istennek országát, mert azért küldettem" 
(Luk. 4, 43.) Isten országának hirdetése! A testté lett Igének ez a küldetése. 
Szóban és cselekedetben hirdesse meg Isten országát, amely épen Őbenne 
„kétség nélkül" elérkezett. (Luk. 11, 20.) Őbenne, Jézus Krisztusban! Nem 
földrajzi országról van tehát szó, hanem Istennek olyan királyi uralkodásá
ról, amely csak Jézus Krisztusban történik. Ahol Jézus van, ott van az 
Istennek országa. (Luk. 17, 20—21! helyes fordítás szerint „ímé, Istennek 
országa ti köztetek van", t. i. azért, mert Jézus Krisztus közöttük van!) 
Ebben a világban, amely „gonoszságban vesztegel" (I. Ján. 5, 19/b), amely 
épen azért, mert bűnével elszakadt az Istentől, az ördög birodalmává lett, 
az „erős fegyveres palotájában" (Luk. 11, 21— 22) kell hirdetni Isten orszá
gát. Ezért szükségképpen először össze kellett csapnia élet-halál harcban 
magával a rabtartóval, a Sátánnal. Ha jól megfigyelitek ennek a harcnak le
folyását, tudjátok, hogy nem isteni erővel vivta Jézus, hanem sokkal inkább 
fiúi engedelmességével! Az asszony „magva" Isten iránti megrendíthetetlen 
engedelmességével szerezte meg a győzelmet a nagy ellenfél fölött. Nem is 
volt a kísértőnek más vágya, mint épen ennek az engedelmességnek a m eg
ingatása. Ott kap erőre az ördög hatalma, ahol meggyengül az Ür iránti 
engedelmesség. A bűnesetnél sem történt másképen. Engedetlenség által 
jött be a bűn a világba! (Róm. 5, 19.) A Fiúnak Atyja iránti hűsége, feltétlen 
gyermeki engedelmessége taszította le a trónról e világ fejedelmét! Mindaz, 
amiről később hallunk, ebből a győzedelmes engedelmességből fakadt. Mert 
Jézus Krisztus engedelmes volt mindenben mindvégig. Atyja iránt, ezért 
„engedtek" előtte szükségképpen a Nagy Engedetlennek, az ördögnek szol
gái, a gonosz lelkek, a démonok, a sötétség szellemei. A Fiúnak ez az enge
delmessége kiharcolt és kiköngörgölt engedelmesség volt. Negyven napi böjt 
és imádság előzte meg. Az Isten iránti engedelmességhez s így a gonosz 
teletti győzelemhez „sok böjtölés és könyörgés" (Mk. 9, 29) szükséges. 
Tehát nem elegendő a fogadkozás és megszentelt percek forró levegőjébes 
született ígéret. Nem hősi elszánáson, sem nem emberi felbuzduláson múlik. 
Ezt az engedelmességet kapnunk kell! Önmagunkkal szemben vívott kemény 
harcban ki kell bőjtölni és ki kell könyörögni. Nem játékszer a mi saját 
akaratunk, amelyet könnyűszerrel félredobhatnánk hozzáigazodva Isten akara
tához. Az ember legféltettebb kincse, legsajátosabb tulajdona, belénk ivódott, 
természetünkké vált erő a mi akaratunk. Nem lehet győzelem ott, ahol ez 
az akarat nem tört meg s így helyébe nem kerülhetett a „fiúi engedelmes
ség". Sok kudarc és számtalan vereség a keresztyén életünk területén azért 
következett be, mert böjtölés és könyörgés nélkül igyekeztünk Isten akarata 
szerint cselekedni. Oly érzékeny, finom portéka az Isten akarata, hogy ívni 
vegyül és nem társul emberi akarat mellé. Nem is egyezhetik meg a kettő 
egymással. Le kell tenni a magunkét, hogy megismerhessük Istenét. El kell 
veszíteni önmagunk akaratának engedelmességét, hogy megajándékoztassunk 
isten akarata felismerésével és engedelmességgel! Vizsgáld meg magadat, 
kedves testvérem, hogyan állsz ezzel az engedelmességgel? Nem lehet nyilván
valóvá Isten országa s annak diadalmas erői, csak ebben az engedelmesség
ben. Figyeljétek meg a sorrendet: „engedelmeskedjetek az Istennek, álljatok 
ellene az ördögnek és elfut tőletek" (Jak. 4, 7!) Láttad-e már egyszer is' 
az ördögnek a hátát? Ha ilyen tapasztalatod még egyszer sem volt, vedd 
tudomásul, hogy nem vagy Isten iránti engedelmességben. Sokkal több enge-
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delrnesség kell az ördög fölötti győzelemhez. Jézus elől eltakarodik az ördög. 
Ha „kis időre" is (Luk. 4, 13), de meglátja a hátát! Öh, bár lennének ma 
este közöttünk többen olyanok, akik „ú j engedelmes“ -ségre indulva gyakran 
meglátnák eztán az ördögnek a hátát!

Jézus Krisztus Isten országának hirdetésére küldetett. Higyjétek el, 
hogy nem könnyű hűségesnek maradni küldetésünkhöz. Hiszen még mi is, 
gonosz szívünkkel hányszor érzünk szánakozást emberi nyomorúság láttán. 
Nem is érdemli meg még azt a kétes dicsőséget sem valaki, hogy ember 
lehet, akinek szívében ne támadt volna fel már sokszor az emberiség szenve
dése láttán a segítés vágya. Pedig nagyon fekete és egészen bűnös szívünk
ről van szó. Mit érezhetett Jézus Krisztus, látva az ember mérhetetlen nyo
morát! Éhező koldusok, rabszolgasorsban tengődő tömegek, táplálék híján 
elepedt testű gyermekek, azután a számtalan fajta betegségben sínylődök, 
.születésüktől fogva nyomorékok és megszállottak, bélpoklosok és bénák! 
Micsoda látványt nyújthatott világunk a mennyből érkező Ür számára! Nem 
lenetett könnyű ebben a világban az Atyától nyert küldetéshez hűségesnek 
maradnia. „Hirdetnem leéli Isten országát“ és nem megszervezni, felállítani. 
Hirdetni! Persze, hogy ez a hirdetés a hangosan szálló ige mellett egészen 
új cselekedetekből is áradt. Nem lehet kiszakítani Jézus „hirdetésiéből a tet
teket különválasztva a szavaktól. Amikor Jézus szól, történik is valami, 
épen amiről szólt. S semmit sem tehetett, ami ne vált volna egyúttal ige
hirdetéssé is. Jézus Krisztusban egységben volt a szó és a tett. Igét hirdetett, 
ami sohasem egyenlő a retorikával, érdekes tanítással vagy vallásos kérdések 
fejtegetéseivel. Ige, azaz Istennek hatalmas, teremtő szava, amely új hely
zetet ád s ebbe a teremtett új életbe hív minden ige-hallgatót. Sohasem 
hatástalan szó. Mindig isteni erő és hatalom szárnyán jön! Akkor is, ha 
szemmel látható jele egyelőre nincs is. Emlékezzetek a gutaütött történe
tére! (Mt. 9, 1—8.) Amikor a bünbocsánatot hirdeti Jézus, az írástudók meg- 
botránkoznak. Amikor azonban szavára a nyomorék felkel és jár, elámul a 
Sokaság. Pedig nyilvánvalóan ugyanazon egy ige mindkét jelenetben. Mind
két ige hatalmas, új helyzetet teremtő szó volt. De az első a nagyobb! 
Az első a fontosabb. A második csak ráadás, külső jel, amelyet megadhat 
Isten, vagy vissza is tarthat, amint néki tetszik. Jó ez a történet azonban 
arra, hogy megértsük a bűnbocsánat igéjének valóságoson új életet teremtő 
hatalmát. Emellett egészen kis dolog, hogy a gutaütött lábra áll. Ez a világ 
s benne az emberek azonban mindig arra hajolnak, hogy a másodikat becsül
jék jobban. Az éhező kenyér után eseng, a beteg gyógyulás után, a síró 
vigasztalás után. a fogoly a testi bilincs lehullása után. Nem lehetett könnyű 
Jézus Krisztusnak hűségesen megmaradni a küldetése mellett; az evangélium 
hirdetésének elsőbbsége mellett! De ö  ebben is engedelmes volt. Ha adott is 
testi szabadulást, az mindig az evangélium szolgálatában állott. Amikor a 
nagy kenyércsoda után koronát készítenek számára, „elvonula egymaga a 
hegyre" (Ján. 6, 15). Nem azé ét osztott kenyeret! Amikor vakokat gyógyít, 
megparancsolja nékik: „meglássátok, senki meg ne tudja" (Mt. 9, 30), ami
kor a bélpoklost megtisztítja: „senkinek semmit ne szólj" (Mk: 1, 44). mert 
nem azért szerzett számukra szabadulást, hogy hatalmas gyógyítónak lássák. 
Isten országa hirdetésére jött! S mindvégig hűséges volt megbízatásához. 
Kis dolog lett volna leszállania a keresztről, amit vártak volna tőle a csúfo
lódók. (Mk. 15, 30.) De nem azé ét jött, hogy látványos csodákkal kápráz
tassa el a világot, hanem hogy hirdesse a jókedvű Istennek kedves esz
tendejét!

Az emberélet legnagyobb ellensége a halál. Az „utolsó" ellenség! (I. Kor. 
15, 26.) Számunkra is .a legrettenetesebb minden nyomorúságunk között. 
Mennyivel inkább lehetett ez az „életnek Fejedelme" számára! Sehol nem 
olyan ragyogó a Fiú engedelmessége, mint épen akkor, amikor meghajol 
az Atyának halálba-küldő akarata előtt.'A z Olajfák hegyén irtózatos tusában 
áll. de az utolsó szava: „ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen" (Luk.
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22, 42.) Ne az enyém, hanem a tiéd! Ebben is, a mindent igénylő, keresztfát 
állító élethelyzetben is. Ne az enyém, hanem egyedül a tiéd legyen meg! 
Ismét imádságban született meg ez az engedelmesség. Oly imádságban, 
amelynek során homlokáról verítéke úgy csordult alá, „mint nagy vércsep- 
pek, melyek a földre hullanak“ (Luk. 22, 44). Ez az imádság nem vallásos 
életformának tartozéka, nem megszokott mormolása kegyes, szólamoknak. 
Nem is imádság az olyan. Nézz Jézus engedelmességszerző imádságára! 
Teljes önfeladás, tökéletes meghajlás, önmagának kiszolgáltatása az élő Isten 
kezébe! Ebben az engedelmességben gyönyörködik az Ür! Ez az engedel
messég egyedül az a jóillatú áldozat, amelyben Isten kedvét leli. önnön aka
ratod ég el az oltáron ilyenkor, hogy teljesen betölthessen az engedelmesség 
fiúi lelke. Egyedül az ilyen engedelmességben lehet szó fiúságról! Ezért gon
doljátok meg, szeretteim, mit tesztek. Mert immár tudnotok kell, hogy „aki
nek odaszánjátok magatokat az engedelmességre, annak vagytok szolgái: 
vagy a bűnnek halálra vagy az engedelmességnek igazságra! (Róm. 6, 16.) 
Egynek engedelmessége által lesznek igazakká sokan! Jézus engedelmessége 
által! Ebbe hív és vár téged ma este az engedelmességben gyönyörködő Ür!

6.
„ ...h a lá lig , még pedig a kérészi fának haláláig“  (Fii. 2, 8/cL

Jézus Krisztus keresztje. A Golgotha dombján álló három keresztfa 
közül a középső. Milyen sokszor hallottunk már róla. Alig számbavehető az 
a sok alkalom, amikor hirdettetett nékünk a Jézus Krisztus keresztjén szer
zett váltság. Ha őszinték vagyunk, be kell vallanunk, hogy legtöbbször egé
szen személytelenné vált számunkra az egész. Elkönyveltük a keresztyén 
tanítás velejének. Tanultuk iskolában és konfirmáció-oktatásban. S lassan 
illetéktelen nagy területet foglalt el a betű. Szinte úgy él csak közöttünk 
a váltság, mint a keresztyénség központi eszméje.. Higyjétek el, ezért olyan 
nyomorult a mi vallásos életünk. Ezért oly erőtelen közöttünk a keresztyén
ség. Nékünk magával a megfeszített Jézus Krisztussal kell egészen szemé
lyesen találkoznunk. Ügy, amint ígéretünk is van reá: „minden szem mer/- 
látja Öt, még akik általszegezték is, s siratja Öt e földnek minden nemzet
sége!" (Jel. 1, 7.) Azonban ez a nap, amikor minden szem meglátja Öt, nem 
lesz a kegyelem napja. Az utolsó ítélet ideje lesz! Személy szerint nékünk 
addig kell kegyelmet kapnunk a keresztrefeszített Űrtől, amíg üdvösségünkre 
találkozhatunk Vele. Amint a Szentlélek mondja: „ma, ha az ő szavát hall
játok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsid. 3. 7—8). Van ilyen sze
mélyes találkozás a Megfeszített Jézussal! Olyan valóságosan lehet Vele 
szemben állanunk, mintha egyenesen előttünk feszíttetett volna meg. Hol 
van erre mód? A hirdetett igében! Pál apostol igehirdetése nyomán így 
támadtak életre a vétkeikben egészen halott emberek s gyülekezetekké for
rasztotta őket egybe a Lélek. Közülük senkit sem valami ragyogó eszme 
vett birtokba, sem valami hézagnélküli tan ejtett foglyul. Egyenként és együt
tesen magával a megfeszített Jézus Krisztussal találkoztak! Ez a Krisztus
élmény vitte őket át a sötétség hatalmából a szerelmes Fiúnak országába. 
(Kol. 1, 13.) Ahol és amikor Isten Szentleikének tetszik, az élő és hangos 
evangélium hallgatóiban munkálja ezt a Krisztusélményt. Néked is erre van 
szükséged. Kérd, meg fogod kapni. Amennyire kéred, annyira fogod m eg
kapni! (Luther.)

Miért van szükség erre a Szentlélek által támasztott hitre? Mert ameny- 
nyire Isten kinyilatkoztatta magát egyszülött Fiában, annyira el is rejtette 
magát épen Őbenne, a Megfeszítettben. A keresztről szóló beszéd, a m eg
feszített Jézus hirdetése (I. Kor. 1, 18), erő azoknak, akik megtartatnak, de 
sokaknak bolondság és botránkozás. Az ó-ember nem is szereti hallani a m eg
feszítettről szóló igehirdetést. Kifogyhatatlan ravaszsággal és gyűlölettel 
támad ez ellen. Ott ugyanis, ahol hamisítatlanul hirdetik a megfeszített Jézust, 
vád alá kerül életünk. Nem csip-csup vádak alá, nem bag.atell szemrehányás-
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•f-ól van itt szó. Az egész életünk Isten ítélete alá kerül, mert a megfeszített 
Jézus először épen ezt az ítéletet tárja elénk önnön megtöretett testében 
s kiontott vérében. E világ bűnéért szenvedett és halt meg Jézus! Oh. meny
nyire szükséges ennek újra és újra való hirdetése közöttünk, „keresztyének" 
között is. Mindig hajlandóké vagyunk annak feltételezésére, hogy Istentől 
verettetik és kínoztatik. Pedig a mi bűneinkért sebesíttetett meg, a mi vét
keinkért rcntatott meg, a mi békességünknek büntetése van Ö rajta és az Ö 
sebeivel gyógyulánk meg! (Ézs. 53, 4—5.) A többesszám azonban egyes
számmá akar átváltozni s meg is történik ez ott, ahol a Szentlélek hitre 
indít. Az én bűneimért, az én vétkeimért történt minden. Ennek átélése ellen 
ágaskodik minden erejével az ó-ember. Hiszen, ha belenyugodna ebbe a 
ténybe, akkor elismerné önmagáról, hogy menthetetlenül elveszett és kárho
zatra méltó. Ha bűneinkért feszíttetett a fára Isten Egyetlenje, akkor. , .  
mekkora az ember bűne, az én bűnöm?! Hiszen akkor semmi jó sem lehetne 
bennünk, már pedig legalább is ennél a pontnál oroszlán, módra küzd bennünk 
az Adám-fia az ige világos üzenete ellen. Legtöbben elismerik, hogy nem
csak általában lehet bűnről szólani, hanem ők is bűnösök. De mindig ott buj
kál a szív mélyén az önmagát vigasztaló gondolat: van azért jó is bennem. 
Megsemmisítő Istennek a Jézus vérébe foglalt ítélete: „csak bűneiddel terhe
iél, csak vétkeiddel fárasztói enc/emet/“ (Ézs. 43, 24/b). Csak bűn és semmi 
más? Csak bűnös vagyok és nincs bennem semmi jó? Túlzásnak tartja ezt 
az ember De nem az a fontos, hogy te mit szólsz hozzá. Ez a ,véleménye 
Istennek! Amikor mindent számbavesz, mindig újra csak ehhez az eredmény
hez kényszerül: „az ember szívének minden alkotása szüntelen csak gonoiz!“ 
(I. Móz. 6, 5.4 Nézz csak a megfeszített Jézusra! Gondolod, hogy a keresz
ten látnád Isten Egyetlenjét, ha csak egy csipetnyi jó is lenne benned? 
Minden ellenmondás torkunkra forrad. Hiszen, ha egy morzsácska lenne ben
nünk. ami jó, valami kis irtnag az elveszített ártatlanságból, hidd el. fel tudta 
volna arra építeni az üdvösségünket a hatalmas Isten teremtő keze. A kereszt 
áll! S e z , a tény elsősorban, is azt jelenti, hogy nincsen énbennem semmi, 
de semmi jó, teljesen elveszett és kárhozatra méltó ember vagyok!

Egy régi keresztyén legenda' szerint, amikor már csendes volt a Gol- 
gotha, a halottak némán függtek a fákon, a tömeg elszéledt s az egy pár 
tanítványi lélek Pilátusnál járt kikérni Jézus holttestét eltemetésre, a sötét ég 
alatt egy férfi bukdácsolt ki a városból. Megállóit a középső kereszt előtt. 
Nézte. Amíg kibuggyantak könnyei, zokogva ismételgette: értem halt meg, 
éHem halt meg! A legenda szerint ez a magányos férfi Barabbás volt. Nem 
fontos, hogy történetileg igazolható-e ez vagy sem. Az a lényeges, hogy m eg
találta az egyetlen szót, az egész drámának megértéséhez az egyetlen kul
csot: éretlen)! tíz a szó a helyes önismeret bizonyságtétele. Érettem. Mert 
nincs énnekem semmim. Akármit is tettem, alkottam, országépítő voltam 
vagy hazaáruló, tisztes szülő vagy ucca rongya, takarékos, szorgalmas kis
polgár vagy alkoholista duhaj, — az Isten elolt (!) semmim sincs, amivel 
megállhatnék. Jézus ajkáról egyszer egy asszony védelmében csodálatos 
mondát hangzott el: „ő  ami tőle telt. azt tévé" (Mk. 14, 8). Ez a mi Urunk 
mértéke. Kicsoda állhat meg alatta közöttünk? Sokat szenvedtünk, de való
ban nem tudtuk volna hordozni keresztünket még egy lépéssel tovább? Sokat 
adakoztunk, de valóban nem futotta volna még többre? Sokat dolgoztunk, 
de valóban nem bírtunk volna még többet tenni? Sokat harcoltunk kísértések 
között, de igaz az. hogy nem bírtuk volna tovább? Sokat imádkoztunk, de 
valóban igaz az, hogy nem tudtunk volna még jobban „vigyázni" az imád
ságban? Szerettél, de nem szerethettél volna erősebben és hűségesebben? 
Igyekezted levetkőzni az ó-embert annak minden undok cselekedetével együtt, 
de ellenáltottál „vérig"? (Zsid. 18, 4 — helyes fordítás szerint: még vérig 
nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen!) Isten ezzel a mértékkel mér. 
Vájjon megállhatsz-e előtte, ha azt nézi, hogy atni tőled telt. megtetted-é?!
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Nincs semmim, amivel megállhatnék Isten előtt. Atélted-é már ezt, test
vérem? „Kincsen saját igazságom“ — mondja Pál (Fii. 3, 9), akinek leg
inkább' lehetett volna, mert valóban feddhetetlen volt a törvény tekintetében 
Van-e saját igazságod még mindig? Vigyázz, mert meghazudtolod magát 
az élő Istent, aki szerint nincsen semmiféle igazságod, hiszen azért állította 
fel a keresztet s adta oda engesztelő áldozatul saját Fiát! El kell jutnod 
már egyszer ehhez a teljes önfeladáshoz, testvérem. Luther szava szerint, 
annyira semmivé kell válnunk, amennyire teremtetésünk előtt semmik vol
tunk. Amikor a napkeleti bölcsek hódolnak a Kisded előtt, a mirrha-ajándékuk 
Luther szerint (1517 epifánias-prédikáció) sajátuknak maradéktalan odaadását 
jelentette, mindannak megtagadását, amijük csak volt („abnegatio nostri"). 
Letetted-é már, testvérem a te mirrhádat! Jézus lába elé? A századforduló 
nagy evangélizátora, Spurgeon, mondta élete végén egy kérdésre válaszolva: 
az én egész teológiám már csak három szó: „Jézus meghalt érettem é 
S a reformátorunk azzal ment át ebből a földi életből szeretett Urához: 
„bizony, koldusok vagyunk". Miért próbálsz mentséget kovácsolni a magad 
számára? Különbnek tartod magad ezeknél a szent férfiaknál? Tudod-e, hogy 
minden, valóban minden, kivétel nélkül, Isten előtt nem más életedben, mint 
kár, szeméi, „piszok" (Fii. 3, 8: trágya!!)? Bűneiddel és erényeiddel, gonosz 
és jó tetteiddel együtt menthetetlenül elveszett ember vagy önmagadban 
Isten előtt! Ezt jelenti első szavával az a Krisztus-élmény, amelyet most mun
kál közöttünk Isten Lelke. Valóban, az üdvösség nem az istenközelség boldo
gító megtapasztalásával kezdődik, hanem sokkal inkább Istentől való végzetes 
és a magad erejéből semmiképen helyre nem hozható elszakadtságodra való 
rádöbbenéssel! (Luther.)

De ezzel megkezdődik. Mivel a Megfeszített Jézus Krisztus, aki a 
magaválasztotta úton, a hirdetett igében, jön hozzád, nemcsak erre a meg
semmisítő önismeretre kényszerít, hanem megajándékoz téged az Isten meg
ismerésénél! Nézz önismereted porából fel a keresztreszegezettre! S felragyog 
előtted Isten atyai arca úgy, amint soha nem sejtetted. Egyszerre csak m eg
látod, hogy Isten tiszta és csupa kegyelem! Csudálatos, kibeszélhetetlen 
kegyelem! Érettem odaadja az Egyetlenjét. Az én bűnömet saját szent Fián 
bünteti meg. Felgerjedt haragja villámával helyettem Jézust sújtja halálra. 
Az ellenem szóló kézírást saját vérével törli el. Bűneinkéit Ö maga mutat be 
engesztelési áldozatot, amelynél mind a Főpap, mind az áldozati bárány 
Jézus Krisztus! „Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért és 
bűneidről nem emlékezem m eg!" (Ézs. 43, 25) — így szól az Ür. Bűneink 
rneg vannak bocsátva! Amilyen távol van napkelet napnyugattól, o!y messze 
vetette hát mögé minden mi bűnünket. Róluk többet soha meg nem emlé
kezik! A világ számon tarthatja, énmagam nem felejthetem ,— Isten azon
ban elfelejtette azokat Jézusért! Óh, nem is lehet erről másképen szólani, 
csak azoknak boldog, önfeledt ujjongásával, akiknek. „sok" bocsáttatott meg! 
Nem gondolod, hogy te is ezek közé tartozol? De akármily sok a mi bűnünk, 
nagyobb az Ö kegyelme! (Luther.) Szabad immár hinned, testvérem, az örök 
életedben, üdvösségedben. Mert ahol a bűnök bocsánata van, ott élet -s ' 
üdvösség van. Nem lesz, hanem van! Ahogy Raffay püspökünk halálos ágyán 
ragyogó arccal, a teljes bizonyosság hangján ismételgette: „aki hisz a Fiú
ban, örök élete van" (Ján. 3, 36/a); s minden esetben hozzátette: nem lesz, 
hanem van. Van! Ennyire kész minden, ekkora a kegyelem, ígg szerette Isten 
e világot, benne téged is, engem is. Kegyelmes az Isten a Jézus Krisztusban. 
A kegyelemnek ez az indulata öltöztette testbe az Igét, ezért üresítette meg 
magát, ezért vette fel a rabszolga-formát, ezért alázta meg magát s ezért 
volt engedelmes a keresztfának haláláig! Szabad örülnöd, szabad ujjonganod, 
szállhat már ajkadról a Krisztust magasztaló ének, mert megnyílt a börtön - 
ajtó, vége a nyomorúságodnak, halál és pokol nem fenyeget, mert bűneid 
meg vannak bocsátva. Ahol a bűnök bocsánata van, ott élet és üdvösség van!
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„Annukokáért az Isten is felmagasztalá őt és ajándékozd 
néki oly nevel, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt 
valóké és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya 
Isten dicsőségére/“ *  (Fii. 2, 9— 11.)

Mindaz, ami eddig' elhangzott himnuszunkban Jézus Krisztusról, abból 
a bizonyosságból fakadt, hogy a Megfeszített Ür harmadnap feltámaszta
tott a halaiból, felment a mennybe, odaült az Atya jobbjára, él, uralkodik 
és el jő ítélni élőket és holtakat! Amint a keresztyén nemzedékek velünk 
együtt mind a mai napig hiszik és vallják. Nem is lehet a golgothai kereszt
halálra a húsvéti bizonyosság nélkül tekinteni. Az egész újszövetségben, 
az apostoli igehirdetésben,, az egyház történetében mindig azt a Jézus 
Krisztust vallják Ürnak, aki megíeszíttetett bűneinkért és feltámasztatott 
magigazulásunkért. (Rom. 4, 25.) Jézus Krisztus a karácsonyi Kisded meny- 
nyei, földi és föld alatt való seregek fölött az egyetlen Űr, a megöletett 
Bárány egyúttal a Juda oroszlánja! (Jel. 5, 5—6.) A bűnné tett Fiúnak 
szenvedéséből és kereszthalálából egyenesen vezet az út az ö  felmagasz- 
taltatásába. „Annakokáért", azaz mindannak alapján, ami Jézus Krisztus 
indulatából fakadt. Oly nevet nyert, amely minden név felett való. A bibiiá
ban a név magát a személyt jelenti. Tehát egyedül Jézus az, aki megszaba
dít bennünket bűnnek, "halálnak, ördögnek hatalmából. Sem égen. sem föl
dön nincs más, csak Jézus aki megtarthatna! (Csel. 4, 12.) Istennek úgy 
tetszett, hogy őbenne békéltesse m eg magával a világot és az embert. 
Jézus Krisztuson kívül nincs békesség Isten és az ember között. Jézus 
Krisztusban azonban maradéktalanul és kiegészítésre nem szoruló módon 
készen van ez a békesség. Az apostoli kürt ezt az egyetlen hírt zengi 
szerte a világon: csak Jézus! Nem arról van tehát szó, hogy Jézus é s .. 
te, vagy a körülmények, vagy a természet ereje, vagy bármi egyéb. Semmi 
és senki nem állhat meg mellette. Ö mindent elvégezett! Évszázadok pereg
hetnek, nemzedékek jönnek és mennek, ehhez az elvégezett váltsághoz 
nincs szükség sem átértékelésre, sem valami pótlásra, sem hozzátenni, sem 
belőle elvenni nem lehet és nem szabad.

Jézus Krisztusban megbékélt a világgal az Isten. (II. Kor. 5, 19.) 
S miután megbékélt velünk Jézus engesztelő áldozatáért, teljes hatalmat 
adott Néki minden fölött, ügyelj az igére, testvérem! Nemcsak a vallásos 
életre tartozó dolgokban, az emberiségnek nemcsak az ú. n. „keresztyén11 
tömegei fölött. Nincs senki és semmi kivéve. Teljes hatalom minden fölött! 
A kenyered épen úgy Jézus hatalma alá tartozik, mint a bűneid, őseid és 
unokáid, barát és ellenség, közeliek és távoliak, élők és halottak! (Mt. 28, 
18.) „Jézus nevére", vagyis Jézus előtt minden térd meghajol. Angyalok
és démonok, hívők és hitetlenek, szentek és istentelenek térdei egyformán 
meghajolnak Ö előtte. Nincs a világegyetemnek olyan zuga, ahol bárki el
rejtőzhetne ez elől. így határozott a világot teremtő és mindent betöltő; 
kormányzó és mindent hatalmában tartó Isten. Minden nyelvnek vallania
kell, hogy a megvetett, meggyalázott, megcsúfolt és fára függesztett Jézus 
az Ür! Királyi szavától függ egyedül mindnyájunk számára ítéletben az el
marasztalás vagy a felmentés, élet vagy halál, üdvösség vagy kárhozat.
Az ember örökkévaló sorsa tehát nem a bűnök és erények mérlegelésével, 
egybevetésével alakul ki. Nem a szerint, hogy „passzíva" vagy „aktíva" 
több-e az életünkben. Mert mindent kénytelenek vagyunk a „veszteség" 
rovatba átvezetni életünk főkönyvében Ez azonban semmiképen sem jelenti 
azt, hogy a hitnek nincs gyümölcse. Sőt épen mivel az új életben járás 
hitben történik, csak a hitnek gyümölcséről lehet szó a keresztyén életben. 
A hit gyümölcse azonban általunk számon nem tartható. Emlékezzünk Jézus 
igéjére az utolsó ítéletről! (Mt. 25, 31— 46.) A kegyelemre .és kárhozatra
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valo különválasztás nem valami benső, szív mélyén lappangó felfogás sze
rint megy végbe. Sokkai inkább „cselekedetek" szerint: éheztem és ennem 
adtál, szomjaztam és megitattál, jövevény voltam és befogadtál mezítelen 
voltam és felruháztál, beteg voltam és meglátogattál, fogoly voltam és el
jöttél hozzám. Azonban azok, akik a kegyelembe, az Atya örömébe jutnak, 
minderről nem tudnak semmit. Amulva kérdezik az Őrtől: mikor volt az., 
hogy Néked enni vagy inni adtunk. MíRor történt az, hogy Téged felruház
tunk, ápoltunk, gondoztunk és látogattunk? Mikor, Uram? ö k  minderről nem 
tudnak semmit. Teljesen szegényen, koldusmódra állnak Isten előtt és csodál
koznak Jézus szavának hallására. Pedig amit Urunk mond, az valósággal 
megtörtént szolgálat volt. Csak épen ők nem tudnak ilyenről semmit. Épen 
azért, mert mindezek a hitnek gyümölcsei az ő új életükben! Jézus azonban 
tudja és számontartja. Abból a beláthatatlan tömegből, amely egyformán tér
del előtte és egyformán vallja uraságát, kiválasztja az övéit. Jézus ismert 
az övéit! S jóságos, kedves szóval hívja őket-magához az örök üdvösségre!' 
Vajjón közöttük leszel-é, testvérem?!

Ez az Atya Isten dicsősége: a Fiú uralkodása, a Fiú ítélettartása, a Fiú 
magasíztalása. Ezért a dicsőségért esedezik íőpapi imájában Jézus: „én 
dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, 
hogy végezzem azt; és most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál 
azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam tenálad a világ létele előtt" (Ján. 17, 
4— 5). Mi mindnyájan szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül. (Róm. 3, 23.) 
Önnön dícsvágyunkkal, magunk érvényesítésével, kérkedéseinkkel és elménk 
kevélységével megraboltuk Isten dicsőségét. Épen ez a mi bűnünk. A Fiú
ban és a Fiú által részesei leszünk ennek a dicsőségnek mégis. Ez a mi 
üdvösségünk. Ezért száll a Bárány mennyegzőjén nagy sokaság szava, 
mint sok vizek zúgása és erős mennydörgés: „Aleluja! mert uralkodik az Ür, 
a mi Istenünk, a mindenható, örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget 
néki, mert eljött a Bárány mennyegzője és az ö felesége elkészítette magát" 
(Jel. 19, 6—7). Oh. boldogok azok, akik a Báránynak mennyegzőjére hiva
talosak. Testvérem, nagypéntek és húsvét csodáján ámuló szívvel örülj és 
örvendezzél. Te is hivatalos vagy erre a mennyegzőre. Néked is elkészítte
tett a tiszta és ragyogó fehér ruha. Elkészített hely vár reád a királyi meny- 
nyegző asztalánál. Miért késlekednél? Miért épen te maradnál künt? Miért 
épen a te helyed maradna üresen a mennyben? Semmit se késlekedj. 
Ha mindeddig haboztál, most vesd el magadtól hamis és istentelen önálta- 
tásodat, testi bizodalmaidat Jézus Krisztus meghalt és feltámadt éretted, 
hogy életed legyen és bővölködjél. Mondd, mi módon menekedné! meg, 
ha nem törődnél ilyen nagy üdvösséggel? (Zsid. 2, 3.) Bizony semmi 
módon, semmiképen. Jézus Krisztus azonban csodálatos, isteni indulatá
ból azért indult el, azért cserélte fel Istennek formáját szolgai formá
val, azért üresítette meg magát, azért lett emberré, azért alázta meg 
magát, azért volt engedelmes mindvégig, a keresztfának haláláig s 
azért támadt fel, azért ment a mennybe, azért magasztaltatok fel Orrá 
mindenek felett, hogy téged kiragadjon a halálosan bizonyos kárhozatból az 
örök élet üdvösségére. Számodra szerezte meg a békességet Istennél a te 
ió Urad, Jézus Krisztus! Békességet, ami az eredeti szó jelentése szerint 
cserét jelent. Azért jött le a földre, hogy te felniehessél a mennybe. Azért 
lett szegénnyé, hogy te meggazdagodjál. Azért volt engedelmes, hogy te 
Isten gyermeke légy. Azért függött a keresztfán, hogy bűneidért engeszte
lési szerezzen. Amid van, magára veszi és amije van, abba öltöztet. Levonja 
rólad rongyaidat és reád adja királyi palástját. Elveszi bűneidet és felöltöztet 
igazságába. Magára vállalja hamisságodat és istentelen életedet, hogy meg
állhass Isten előtt az ö  igazságában. Ne késlekedj azért! Semmit ne haboz
zál. Ne várd meg, amíg térdre kényszerít a hatalommal és dicsőséggel vissza
térő Ür szentsége. Am íg hallod szelíd, hívogató szavát a hirdetett igében, 
hullj térdre és zengd, zengd, zengd most, halálod óráján és mindörökre 
a megöletett Bárány dicséretéi! Balikó Zoltán.



K I A D Ó H I V A T A L  Ü Z E N E T E  
Többen félreértették a Lelkipásztor előfizetési díjának megállapítását, 

ezért szükséges közölni, hogy havonként a lelkészt hivatalok példánya 6.— 
forint s így a kéthavi kettős számunk ára 12.— forint. Számosán 12.— forint 
helyett csupán 6.— forintot küldtek be legutóbb.

Ezen túlmenően Is kéri a kiadóhivatal a hátralékok rendezését, mert 
a nyomdával szemben fennálló kötelezettségünknek nem tudunk megfelelni.

A régebbi nemfizetők részére a lap legközelebbi számát már nem lesz 
módunkban megküldeni.

K i a d ó h i v a t a l .

Levél az evangélikus papnékhoz
Kedves Testvérek!
Több oldalról elhangzott a kívánság, bár tudnánk megint sűrűbben kör

levelek útján érintkezni egymással. Ez főképen anyagiakon múlik; ha be
folynának a tagdíjak, azok egy részét fordíthatnánk körlevél kiadására. De 
a pénztárosunk jelentése nagyon szomorú. Pedig nagyon szeretném régi 
szokásunkat is feleleveníteni s özvegyeinknek egy kis karácsonyi örömöt 
szerezni, amire a tagdíjak jó részét mindig fordítottuk.

Egynapos konferenciák, gyűlések helyett most evangélizációkon tudunk 
találkozni; sokan vettek részt különböző asszonyevangélizációkon, a fóti pap
nők csendeshetén pedig, melyet szövetségünk rendezett, 47-en testvéri m eg
hitt közösségben sok áldást vettünk; Istentől megáldott előadóink Scholtz 
László és Balikó Zoltán lelkészek voltak.

Beszélgettünk ott szövetségünk és Otthonunk ügyéről is; áajnos, Ott
honunkat még teljes üzemképessé most se tudtuk tenni, a télre megint csak 
néhány helyiség lesz füthető, így többen, akik nyárra kiköltöztek, a fűtés 
idejére másutt keresnek otthont. Elhatároztuk, hogy az Otthont ki-ki tehet
ségéhez képest támogatja, a falusi testvérek élelemmel, tollal, vászonnal, a 
városiak adománnyal. Kérünk mindnyájatokat, csatlakozzatok ehhez az el
határozásunkhoz; bármilyen csekélynek látszó adomány is enyhíti az Otthon 
s lakói, főkép vezetője nehéz helyzetét. Igen csekély kegydíjakból élnek s 
befizetésük csak a legszükségesebbre is alig elég.

Az elmúlt esztendőben három körlevelet indítottam el, amelyeknek cím- 
ről-címre kellett volna menniök s úgy visszatérni hozzám. Kaptam is érte
sítést egyik-másik helyről, de vissza még egy sem érkezett. Kérem azt a 
testvért, kinél most van, küldje soron kívül hozzám, szeretnék kiszélesített 
körrel újabbat indítani.

Szeretettel emlékeztetlek arra a megállapodásunkra, hogy a vasárnap 
délelőtti istentisztelet orgonajátéka alatt imádkozzunk egymásért, legalább 
így találkozzunk lélekben, hordozzuk imádságban szövetségünk vezetőit, fő 
képen ügyvezető elnökünket.

D. Kapi Béláné elnökünket, amikor megköszöntem neki és a püspök 
urnák támogató szeretetüket, kértem, tartson meg minket tovább is szerető 
érdeklődésében .

  I. Thess. 5, 23—25 verseivel szeretettel köszöntlek
Marcsek Jánosné főtitkár.


