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„H o n d á n a k  e g y m á s n a k :  a v a g y  n em  ge r je d e .z e t t -é  
a m i s z ívü n k  m ib e n n ü n k ,  m ik o r  n e k ü n k  szála ax  
á t o n . . . ”  (L u k á e s  24. 32.)

Városi lelkész voltam, ma is az vagyok. Tapasztalatból tudom, 
mit jelent ez a fajta papság. Azt, hogy százfelé tépnek. Azt, hogy 
sohasem tudok programmot csinálni. Azt. hogy minden munkaterve
met keresztülhúzzák.

Holnap délelőtt stúdiumot tartok: elolvasok 25 oldalt Schlat- 
1 érből. Nos, 8 órakor beállít egy öregasszony és 11-ig- siránkozik a 
nyakamon. Tönkretette egész délelőttömet. Délután visszaadom a fő
ispán hivatalos vizitjét. Indulóban vagyok s lám, temetést jelentenek. 
Bgv kis szellemi élet is csak kell, társadalmilag sem lehet elszigete
lődnöm. Jegyem van az esti hangversenyre. Már rajtam a nagykabát 
s lám. úrvacsoráztatni hívnak a kórházba.

A városi lelkész élete csupa epizód. Szolgálata szétforgácsolódik. 
De hát — s ezt jó tudni — Jézus élete és szolgálata is csupa epizód 
volt. Csodálatosan rugalmas volt a munkaprogrammja. Előre ki nem 
terveit, alkalmi szolgálatok drága mozaikjából tevődik az élete. Hány 
ember kapott tőle áldást csak „úgy mellesleg11, „ közbevetőleg“ , 
„kazualiter11, „az ú to n .11 Érdemes volna egyszer ebből a szem
pontból végigvenni az evangéliomokat.

Nem azért ment Kánába, hogy a vizet borrá változtassa. Csak 
az aktuális szükség láttán vitte ott véghez első csodáját és „meg
mutató az ő dicsőségét és hívének benne az ő tanítványai.11

Nem azért ment Nainba, hogy ott halottat támasszon. De „mi
kor a város kapujához közelített és látván a síró özvegyasszonyt, 

. megkönyörüle rajta .. .“ és visszaadta a halott életét.
Ki gondolta volna előre, hogy Tirus és Sidon vidékein drámai 

epizódban egy pogány asszony leányának meggyógyítására kell alkal
mat vennie. És alig hogy „onnét távozva, a galileai tenger mellé 
ment és felmenvén a hegyre, ott leült: nagy sokaság megy vala 
hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok 
egyebeket és oda helyezék őket Jézus lábai elé és meggyógyítá 
őket. . . “

Samárián átmentében „az utazástól elfáradva, azonmód11, csak 
éppen leült Jákob forrásához s ebből kerekedett a világ egyik leg
mélyebb teológiai és lelkipásztori beszélgetése. Volt türelme az epizód
szerű váratlansággal eléje került parázna samáriai asszonyt le nem 
rázni. S lám, megérte, mert a megtért samáriai asszony bizonyság- 
tevése nyomán Jézushoz kimenve „sokan hívének benne a samari- 
tánusok közül.11 Sőt Jákob kútjától fut a szál egyenesen-a samáriai 
nagy ébredésig. Cselekedetek 8-ban olvassuk: a samáriai „sokaság

Időszerű papi igék
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egy szívvel-lélekkel fígyelmez" az igére és hogy „Samária bevette az 
Isten igéjét."

A tanítványok indokolt szigorral és szükséges figyelemmel véd
ték fáradt. Uruk nyugalmát. Jézus azonban azl mondotta, mégpedig 
„haragra gerjedve": „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket." 
Pedig öt perccel azelőtt ezek az édesanyák és gyermekek még nem 
voltak benne a tervében.

Jerikón csupán át akart menni Jeruzsálem-felé-menet, de gon
dolkodás nélkül tervet változtatott egy sikkasztó finánc kedvéért.

Legcsodálatosabb tanításai egyikét, az irgalmas samaritánusról 
szólót, nem telt templom ezres tömegének mondotta, hanem csak égy 
törvénytudónak, aki a pillanat hatására felpattant helyéről, „kísért
vén öt."

Lukács 15 is epizódszerüen született,
Kapernaum egyik zsúfolt szobájában „hirdető az igét." S akkor 

váratlanul és otromba tapintatlansággal rátörik a ház fedelét és le
eresztenek eléje nyoszolyán egy gutaütöttet. Vége van a gyülekezet 
figyelmének és teljes a botrány. „Jézus pedig azoknak hitét látván, 
mondá a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid/'

Szinte egész szolgálatára jellemző Márk 10, 17: „Mikor útnak 
indult vala, hozzáfutván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi 
vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhes
sem? Jézus pedig. . nos, Jézus nem kergeti el ezt. az eléje omlott 
lelket. Nem mondja néki: most máshová van utam, jöjj máskor, ha
nem tervében megzavartén is a legnagyobb türelemmel intézi el ezt 
a. közbejött lelkipásztori esetet.

A legkisebb epizód is fontos volt számára. Pillanatonként nyitva 
volt a szíve mindenki felé.

Testvér! Te ma igazán nem lazsálhatsz. Rohanó események tor
lódott árjában végsőkig elfoglalt munkaütemben .és a rohamravetett 
katona izgalmában kell szolgálnod. A mi munkánk ma fokozottan is 
rendszeres tervszerűséget kíván. Mégis arra van szükség, hogy szol
gálatunk szent kötöttségében is kötetlen maradjon. A tervtelenség 
hiba, a tervek konok bálványozása azonban ma lélekvesztő bűnné vál
hat, Tudnod kell, mit teszel holnap. De mikor majd holnap mégy 
„az öl tön",  legyen nyitott a szemed és tárt a szíved az Isten-adta 
epizódok lélekmentő, drága alkalmainak hűséges megragadására. Nem 
lehetünk-látásnélküli „perc-emberkék" s mégis állandóan jóértelem
ben vett perc-embereknek kell lennünk.

Hogy is hangzik „A lelkipásztor imádságáénak szombatesti 
szövege: „A reám bízott időben oly sokat elmulasztottam, oly sokat 
elrontottam, oly gyakran voltam szeretetlen, oly gyakran voltam vak, 
mikor embereket küldtél hozzám. Figyelmen kívül hagytam azt, amit 
elém állítottál u ta ra o  n, ami reám vár t . . .“

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

Imádságok igehirdetés után
Vízkereszt után 5. vasárnap. Márk 9, 38—41.
Urunk! A nnyiszor avatkozunk bele ille ték te 'enü l a Te 

ügyeidbe. C sodáljuk türelm edet, m ellyel elhordozol bennünket.
Urunk, hányszor esünk abba a bűnbe, hogy azt akarjuk : m in 

denki hozzánk igazodjék, úgy tiszteljen  és kövessen Téged, mint mi. 
A karatlanul is nagyot gondolunk m agunk felől és kárhozta tjuk  
testvérünket, akit szintén Irán tad  való szeretet vezet és Te tőled 
kapott kegyelm et ő is.

Tégy alázatosakká bennünket a m agunk hitének m egítélésében 
és óvatossá a m ásokéban. Add, hogy testvéri egységben harco ljunk  
a Sátán m inden m unkája  ellen és siessünk m inden szenvedő lélek 
m egm entésére, m ert Te m agad is így cselekedtél.

’ Köszönjük, hogy a legkisebb szeretet és cselekedetet is éretted  
és nevedben téve  igen nagyba veszed és nem  felejted  el. Oh add, 
hogy a Te nevedben é s  a tie idért szüntelenül m unkálkodjunk .

. . . .  (a gyülekezet alkalom szerű kérése és könyörgése).
U runk, légy drága és szent a m i szem eink előtt és veled együtt 

legkisebb gyerm eked  is. Ámen.

Hetvened vasárnap. Máté 19, 27—30.
U runk, Te nem  m aradsz adósa senkinek sem. Igaz. nagy á 'do- 

zatot kívánsz, m ikor azt kéred: m indent hagyjunk  el T eéretted  és 
m agunkat is szán juk  oda egészen Teneked.

K érünk, végy el belőlünk m inden  önző szándékot, hogy még 
a látszata se legyen bennünk, m in tha haszonlesésből hoztunk volna 
meg m inden áldozatot Teéretted. H add legyen hívó szavad és k i
választó kegyelm ed m agában is bőséges kárpótlásunk.

Á ldunk Téged, mert. ezenfelül is sokat ígérsz kegyelm edből 
nekünk. N öveld h itünket és erősítsd előre néző rem énységünket. 
Hadd töltsön el bennünket boldogság öröm e a rra  a gondolatra, hogy 
egyszer Ve1 ed világot íté lünk  mi, ak ik  ma üreskezű, szegény és 
semmi em berek vagyunk.

Köszönjük legdrágább  ajándékodat, az örökéletet. K öszönjük, 
hogy nem  érdem , hanem  kegyelem  szerint adod azt.

Egy a m i kérésünk, U runk! Ju ttass  el bennünket addig, hogy 
m indent k árn ak  és szem étnek íté ljü n k  Teéretted  és úgy ö rü ljü n k  
ma annak, am it m ajd  kaphatunk, m intha- m ár is kezünkben  lenne. 
Ámen.

Hatvanad vasárnap. János 8, 46—50.
U runk! Te nem  kedvtelésből jö tté l a v ilágra. Az A tya kedvéért 

jöttél. É rdem ed m érhetetlen  gazdagságát nekünk engedted át. S za
vad az Atyáé. C selekedeteidben az A tya dicsőít m eg téged és Te
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az Atyát. Igazán méltó vagy arra, hogy higyjenek benned és higy- 
jenek szavadnak. Igazán méltó vagy arra, hogy az Atyával azono
sítsd magad és aki nem fogadja el a Te istentiszteletedet, gyaláz 
Téged és Veled az Atyát.

Kérünk, vezess el — hiszen kegyelmed és hatalmad végére 
mehetetlen — addig, hogy egyszer már igazán higyjünk Benned és 
higyjünk szent szavadnak.

Urunk, Te azt mondottad: aki az Istentől van, hallgat szavadra, 
és aki nem hallgat, egy sincs az Istentől. Ó láttasd be velünk, hogy 
ahol nincs becsülete igédnek, ott az ördög fiai élnek. Üjjáteremtő 
hatalmadért és kegyelmedért könyörgünk. Hadd legyünk Istentől 
született új teremtmények, akik nem gyaláznak folytonos akadékos
kodással, hanem szomjasan lesik szavadat és isszák, .mint kiszikkadt 
föld a megelevenítő esőt.

. . .  (a gyülekezet alkalomszerű könyörgése és kérése).
Urunk, nyisd meg igéd előtt a szívek kapuját. Ámen.

Ötvened vasárnap. János 12, 20—33.
Urunk, Te a keresztben dicsőségedet láttad, halálodban pedig 

az örökélet kiapadhatatlan forrását. Csak halálodon keresztül szór
hattad szét magadat, úgy, hogy mindenkinek juthasson belőled. 
Áldunk; amiért lemondtál életedről és ennek árán mi örökéletet 
nyerhettünk.

Törvénnyé tetted ezt számunkra is. Oh segítsd meggyűlölni régi 
bűnös életünket, minden kívánságaival együtt, hogy helyiét, adhas
sunk az örökéletnek, melynek forrása a te kereszted.

Urunk, vonj bele minket szenvedésedbe, hogy ott legyünk veled 
a kereszten, de vonj be'e feltámadásodba is, hogy a mennybeh is 
veled lehessünk.

Urunk, ki beleremegtél a kereszt gondolatába, kereszten való 
szenvedéseddel remegtesd meg a mi szívünket is.

Urunk, emberi fülek hallatára kérted és kaptál bizonyságot 
Istentől, hogy Te nem tehetsz mást. Oh add kegyelmesen, hogy 
nekünk is a kereszt legyen az egyetlen út, amely az életre visz és 
melyen Neked szolgálhatunk.

Urunk, kereszted ítéletté lek a világnak. Dicsőítsd meg sokat 
gy alázott keresztedet és mutasd meg diadalát ma is.

Nyisd meg kereszteddel minden ember útját Tehozzád. Ámen.

Invocavit. Máté 16, 21—23.
Urunk, mekkora a Te szereteted! Tudtad mi vár Rád és mégis 

elébe mentél.
Atyánk! Mekkora szeretet van Benned! Az egyetlen fiút oda

adtad a gonoszok kezébe meggyialázásra, megkínzásra és megfeszí
tésre.
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Megvalljuk , nem  vagyunk szokva a szeretet ilyen  m élységé
hez. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor érthetetlennek, botránkozta- 
tónak, sőt bolondságnak ta rtjuk .

Légy áldott K risztusunk, hogy nem  hallgattá l sem  ellenséged 
csábítására, sem  a k ínok rettentésére, sem  tieid féltő szeretedére.

O rcapiru lva gondolunk a rra , hogy m ilyen rövidlátó a szerete
tünk  Teveled, szerette inkkel és m agunkkal szem ben. K ényelm et 
keresünk ott, ahol te  harcot, szenvedést és h a lá lt akarsz. Add 
belénk kegyelm edet, hogy kényelm et kereső szere te tünket alá tu d 
juk  rendelni a Te akaratodnak.

A tyánk akara tod  m eglett K risztus halála  árán. Oh, add, hogy 
a mi é letünkben is meglegyen, önm egtagadás, áldozat és h a lá l á rán  
is. Ámen. K. G.

Ig eh ird e tő  m űhelye

V iz k e re sz t u tán  5. v a sá rn a p
Szószéki ige: Márk 9, 38— Uí. Oltári ige: I. Kor. 1, 9—18.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. 38. v. „ . .  en to onoimatl sou .. “=  
a te nevedben, azaz Reád hivatkozva. Némely fordításban (Revid. Ká
rolyi) : „a te neveddel." (V. ö. Mt. 7, 22.) „hós ouk akoluthei hémin“, 
(v. ö. variáns szöveg: meth hémon, Lk. 9, 4 9 .)=  nem követ minket 
(Téged velünk együtt). J i. v. „en onomati, hoti Kristou este" =  azért a 
névért, hogy a Krisztuséi vagytok. (V. ö. Mt. 10, 42. „tanítvány névért").

A textus két pólusa: a) János nézete: Ha valaki Krisztusban akar 
hinni, úgy sajátítsa el a külső formákat és tartson kapcsolatot a tanít
vány; körrel. Ha pedig ezt valaki nem ta rtja  szükségesnek, úgy ne is 
hívja segítségül Jézus nevét.

b) Jézus határozott állásfoglalása: Nem helyesli János nézetét. Jézus 
mindenkire kiterjeszti erejét, bárkin megmutatja megváltói dicsőségét, aki
ről mi „Jánosok" fel sem tételeznénk. Türelmes azokkal, akik a hitnek 
csak kicsi szikráját érzik szívükben.

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Krisztus erejét nem lehet sem kiigényelni, 
sem akadályozni.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Nagyobb a Krisztus tá 
bora, mint azt mi gondolnánk. Nagy a kísértés, hogy csak azokat tartsuk 
a Krisztuséinak, akik velünk egy „akol“-ban vannak. Hányszor van ver
sengés, féltékenység, megvetés, szakadás még az „egy akol“-ban is! (Lásd 
az oltári igét!)

Krisztus az egész világért jött. Aki nevét segítségül hívja, annak 
erejét adja, s az Ő erejével harcolhat a Krisztus ügyéért, a Sátán ellen, 
győzedelmesen. Aki nélküle jár, bárhová tartozzék is, elkárhozik. Nem rád 
tartozik megállapítani azt, hogy ki milyen kapcsolatban van Krisztussal.
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Te csak a külsőt látod másoknál, de magadban befelé nézz! Számtalanszor 
akarták megakadályozni Krisztus erejének, dicsőségének szétáradását, s 
ha csak a tanítványokon múlott volna, úgy régen porba omlott volna Krisz
tus ügye. (Az Ige kószáiként megáll, megszégyenül ki bántja!) Kicsoda 
Krisztus ellensége? A kiválasztásnak ezt a munkáját nem a tanítványokra 
bízta Krisztus, mert a tanítvány egyetlen feladata: Isten igéjének tiszta 
hirdetése, bizonyságtevés a Krisztusról.

Vázlat: Hogyan lehetek akadály, mint „típus-hívő" abban, hogy em
berek Krisztushoz jussanak?

a) hitetlenségemmel. (Miattatok káromoltatik az Isten neve.)
b) lelki-gőgömmel. (Hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb 

emberek.)
Hogyan szabadulhatok ettől?
Krisztus erejével, mert még n é k e m  is adni akarja.
Hová segít Krisztus lelke?
Türelemre, szeretetne, bizonyságtevő és a hit cselekedeteiben élő Isten

nek tetsző, engedelmes életre.
Ének: 414.

Kiskőrösi munkaközösség.

Hetvened va sá rn ap
Szószéki ige: Máté 19, 27—30. Oltári ige: I. Kor. 3, 7—23.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A perikópa összefüggése alap
vetően fontos, az értelmezés dolgában. Péter kérdése a gazdag ifjú  esste 
kapcsán válik világosabbá. Viszont Krisztus Urunk feleletéhez (különösen 
a 30. vershez) hozzátartozik á szőlőmunkások példázata (e vasárnap óegy
házi perikópája).

27. v. Péter a tanítványok szószólója. Kérdése mögött ott van a Krisz
tus tanítványságával együttjáró sok külső nyomorúság. E rre felel vigasz
talás és erősítés formájában Jézus válaszának első része (28—29. v.). De 
ott cseng valamibépen Péter kérdésében — bármennyire igaz is a „mindent 
elhagytunk." — a nem egyedül Isten kegyelmére, hanem -a saját áldoza
tukra is építeni akaró jutalomvárás. E rre felel viszont a 30. vers és az 
ezt követő példázat figyelmeztetése.

28. v. „Az újjászületéskor“ (en té palingenesia): a (kommentárok 
részben a világ, részben az ember végső megújulására vonatkoztatják. — 
A „tizenkét királyi szék" és „az Izráel tizenkét nemzetségének í t é l é s e a 
Krisztus szenvedésében és gyalázatában 'részt vállaló tanítvány részt nyer

Krisztus dicsőségében is (v. ö. I. Kor. 6, 3 és Jel. 3,i 21). Az „ítélés" 
valóságos részesülés Krisztus ítélő hatalmában; egyes magyarázók utalnak 
arra, hogy ez már itt a földön megkezdődik a kulcsok hatalmának, az 
oldásnak és kötésnek, gyakorlásában.

29. v. „Elhagyta*: nem csupán elveszítette, hanem aktív módon, ön
ként, szívesen mondott le róla. — „Az én nevemért": a név maga a 
személy; a Krisztusért. — „Százannyit", az eredeti szöveg szerint sokszor- 
annyit. ■—• Az igealakok ideje ugyan futurum, tehát ebben a perikópá- 
ban a hangsúly a paruzia utáni „kárpótláson" van; a tanítványok tekin
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tetet Uruk az eljövendő Isten országa és annak csodálatos gazdagságit 
felé fordítja. De Márk 10, 30 kontextusa alapján vonatkoztatnunk kell a 
paruzia előtti időre, a jelen földi életre is (család helyett a gyülekezet 
közössége, romlandó földi kincsek helyett romolhatatlan lelkiek stb.). — 
örökség szerint nyer": Jézusnak ez a szava válasz minden esetleges 

tanítványi igényre; nem érdem és jutalom szerint, hanem saját érdemes
ség és cselekvés nélkül, valaki másnak (a Krisztusnak) halála által.

30. v. Az összefüggés alapján nem úgy értjük, (egyes magyarázók
kal vigasztaló értelemben), hogy akik most elsők, gazdagok, dicsőségesek, 
akkor utolsók lesznek és viszont; hanem a következő példázat alapján a 
Megváltó intéseként a tanítványok felé: Isten országában nincs igény, 
csak kegyelem, és aki állni látszik, vigyázzon, hogy el ne essék.

AZ ALAPIGE MAGVA (IRÁNYA). Krisztust követni annyi, mint 
elhagyni mindent*'; de a „minden“ helyébe kegyelme és nem érdemünk 

•alapján az Úr sokszorannyit ád már itt a földön, kiváltképen pedig• cdaú*.
AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE. 1. Tanítványság nincsen veszteség 

nélkül. Krisztusért a  tanítványnak sok mindent és sok mindenkit el kell 
hagynia. Aki nem érzi ezt a feszültséget, még nincs az ő útján. Áll azon
ban, hogy nem minden veszteség ilyen „elhagyás" és nem minden veszte
ség történik „az ő nevéért".

2. A tanítvány életére reáborul a passió árnyéka (a passió kapujá
ban vagyunk!). De ott ragyog fölötte Urának dicsősége is (Vízkereszt 
utáni idő!): ha a tanítvány mindent elhagy, az elhagyottak helyébe száz
annyit nyer. Itt is. De kiváltképen majd odaát. Krisztus dicsősége el- 
rejtetten, de m ár most ott ragyog a tanítvány szívében és életében. 
Nincs olyan vesztesége, amely helyett sokszorannyit ne kapna, már itt a 
földön. Testvér helyett testvért. Világ futó, bűnös örömei helyett tiszta, 
el nem múló örömöt. Földi kincsek helyett ezerszer drágább lelki kin
cseket: bűnbocsánatot, békességet, élő reménységet. Mindezek azonban 
csak a hajnal első sugarai a nap teljes fényéhez, Krisztus és országa 
dicsőséges megjelenéséhez képest. A tanítvány földi vándorlását bera
gyogja ennek az eljövendő, bűn, ördög és halál nélküli életnek dicsősége.

3. Nékünk, akik ilyen nagy ajándékok birtokában és még ezeknél is 
mérhetetlenül nagyobb reménység alatt járunk, tudnunk kell azonban 
egyet. Aki nem Krisztusra, hanem önmaga áldozatára, érdemeire tekint- 
get és nem Krisztusra, hanem a jutalomra, a nyereségre néz, mindent 
elveszít. A földi és mennyei „jutalom" nem munkabér, hanem kegyelem. 
„Örökség szerint", az ő halála által s nem a mi nyomorúságos munkán
kért lesz a miénk. A magunkra és az elhagyottak ellenszolgáltatására való 
tekinfgetés állandó kísértésünk. A számítgató tanítvány pedig már az 
ördögé. Ezért a figyelmeztetés elsőkről és utolsókról: csak a mindvégig 
Krisztusra tekintő tanítványé a jutalom!

Vázlat; „Mink lesz hát minékünk?" — 1. Veszteségünk. 2. Nyere
ségünk sokszorosan, a) már itt a földön, b) még inkább odaát. 3. De 
nem érdem szerint, hanem egyedül kegyelemből.

Ajánlott éntkek: 13, 412.
Pécsi munkaközösség.
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Hatvanad va sá rn ap
Szószéki ige: János 8, 46—51. Oltári ige: Ésa. 55, 6—11.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Alapigénk kiragadott, bár na
gyon jellegzetes része annak a nagy vitabeszédnek, amely Jézus és a 
farizeusok között lezajlott. A kemény vita Jézus istensége körül forog. 
A farizeusok rendkívül élesen és gorombán próbálják rábizonyítani Jé
zusra, hogy ördög van benne. Jézus nyugodt méltósággal világítja meg 
az Atyához való viszonyát, de egyúttal rám utat arra is, hegy ellenségei 
vannak az ördög igézetében. A szakasz mögött ott ragyog minden hívő 
számára látható ragyogással Krisztus dicsősége, de az öklüket rázó vad 
farizeusok csoportjára már most ráhull a kereszt halvány árnyéka is. 
(Vízkereszt és böjt között vagyunk.)

U6. v. Elenchó — nemcsak vádol, hanem valakire bírói eljárással 
rábizonyít valamit. — Hamartia: sokszor az eredendő bűnt jelöli. — A7. v. 
Akcuei — nemcsak fizikai hallás, de belső meghallás értelmében. Ek tou 
fhecu einai — Istentől' születettnek, számlázottnak, Lélektől újonnan szü
letettnek lenni. — U8. v. Samarités ei — megbélyegzés. Daimonion 
echeis —. ördögöd van, a megszállottság, ördöggel való cimborálás értelmé
ben. — 51. v. Téreő — megtart, megőriz. Nem a törvény betöltését, 
jelenti, hanem azt a készséget, amellyel az ember Jézus igéje előtt meg
nyitja a szívét és őrködik a felett, hogy a befogadott igét el ne kapkodja 
a Sátán. Az így befogadott ige magától terem jó gyümölcsöt az engedel
mes hívő életében. (Lásd Luk. 11, 28. és 8, 12—15.)

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Jézus Krisztus valóságos Isten. Személye 
és igéje démoni gyűlöletet, megkeményedést, ellenkezést támaszt a hitet
lenekben, viszont örök életet jelent azok számára, akik engedelmes hittet 
fogadják.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. A mai ember nem szokta 
Jézust bűnnel vádolni. Legalábbis nem hall az ember olyan kijelentése
ket, amelyek Jézust bűnösnek bélyegeznék. Nem tudunk olyan perekről, 
iihol a vádló Jézusra akarna rásütni valami vétket. Sőt sokan elismerik, 
hogy Jézus azért mégiscsak volt valaki. A baj ott van, hogy a legtöbb 
megkeresztelt ember nem hajlandó elismerni Jézust valóságos Istennek. 
„Miért nem hisztek ti nékem?" — kérdezi Jézus szomorúan a mai ember
től is. Miért nem értjük meg az igét? Miért nem éljük az igét és miért 
nem látja meg rajtunk a világ, hogy Jézus valóságos Isten az életünkben? 
Ez a kérdés hangozzék fel komolyan az igehirdetésben a gyülekezet hitet
len tagjai felé, akik talán csak úgy tévedtek be a templomba. De szólaljon 
meg különös éllel a vallásos emberek felé is. Az ő életükben is nagy baj 
lehet a Jézus istenségének elismerése körül. iSokszor a vallásos álarc för
telmes bűnöket, megtérni nem akaró, gyűlölködő, egészen megkeményedett 
szívet takar. (Farizeusok!) A gyülekezet egyetlen tagja sem térhet .ki 
a komoly kérdés elől: Istenné lehetett-e már az életemben Jézus?!

A  hitetlenség oka: n em . születtünk Istentől. Nem volt pünkösdünk, 
nem volt a Lélekkel termékenyítő, új életet fakasztó találkozásunk. Ezért 
hangzik számunkra kínai nyelven a prédikáció, ezért nem ügyünk az egy
ház ügye, ezért érdekel olyan kevéssé Jézus munkája ezen a világon. Mit 
tehet az ember azért, hogy újonnanszületése bekövetkezzék? Semmit. Hiszen.



azt egészen Isten végzi. Valamit azért mégis nagyon komolyan kell ven- 
nünk” Ján. 1, 12, 13-at. „Akik befogadták Őt.“ Nyitott szívvel, érdeklődve, 
komoly vággyal, imádságos lélekkel hallgatni az igét és venni az ú r
vacsorát. Ez az. én dolgom. A többit elvégzi a kegyelmes Isten.

jézus megvetése mindig démoni dolog, akármilyen szalonképes formá
ban történik is. Aki elleneáll Jézusnak, az feltétlenül a másik úr igézetébe 
kerül. (Jézus modern megvetése: nagy tanítónak, orvosnak, prófétának, 
társadalmi reformernek tartjuk. Bezárjuk a templomba és csak vasárnap 
találkozunk vele. Megkerüljük a keresztet és az ige mellékesebb mozza
natain lovagolunk, stb.)

Szabad és lehet Jézus igéjét megtartani. Ennek az útja: hallgatom 
az igét. Megnyitom a szívemet előtte, amennyire én meg tudom nyitni. 
Igyekszem megőrizni szívemben a  jó magot. Engedelmeskedem, amikor a 
Lélek cselekvésre késztet. Boldogan látom, hogy az ige megcselekszi ben
nem a maga csodálatos munkáját (epistola!). ígéret: nem látok örök 
halált, hanem enyém az örök élet nagyszerű, szívdobogtató ajándéka. 
Szomorú, meggyötört, gyengehitű híveink hadd hallják meg ezt a drága 
evangéliumot és annak örvendetes ígéretét!

Balassagyarmati munkaközösség.

Ötvened vasárnap
Szószéki ige: János 12, 20—33. Oltári ige: I. Tim, 2, i —6.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Hellénes: az U. T.-ban meg kell 
különböztetni. 1. Hellénes-t, a görögöket, akik pogányoknak születtek, s 
pogányok maradtak, vagy zsidókká, keresztyénekké lettek és Hellenistaj-t, 
azokat a zsidókat, akik görögül beszéltek. Itt az első szerepel, s a pogá- 
nyokból lett zsidókra, ú. n. prozelitusokra kell gondolni. — 25. v. „Pszü- 
ché", a német Seele, lélek, lehelet, élet. Károli „élettel11 fordítja, az őrzé
sek székhelye (27. v.), nem „pneuma", amely a lelket, szellemet fejezi 
ki. _  27. v. „ments meg ettől az órától", — a „szarksz" imádsága; „di
csőítsd meg a te nevedet" — a pneuma imádsága. 28—29. v. Jézus sza
vára Isten válaszol. A nép zavarban van, természet hangját véli hallani, 
vagy mások a szellemvilág beavatkozását gondolják, s az Istenre az ember 
utoljára gondol. Az evangéliumok szerint Jézus háromszor hallotta a 
mennyei hangot: a keresztelés után (Mk. 1, 11.), megdicsőülésekor (Mk. 
!), 7.) és kínszenvedése előtt (Ján. 12, 28.). — 31. v. a sátán megszoket! 
neve: a világ, fejedelme. — 33. v. magamhoz húzok, vonszok, t. i. a 
kereszthez.

Helyzet: A Jeruzsálembe való bevonulás után, Jézus az érdeklődés 
központjába került. Keresik őt. Néhány görög nemcsak hallani, de látni 
éo megismerni akarja őt. Fiilöphöz jönnek, akit valószínűleg ismernek. 
Fülöp e fontos kérdésben nem mer egyedül dönteni, Andráshoz fordul, s 
azután együtt vezetik a Krisztust megismerni akaró görögöket Jézushoz. 
Jézus a közeledést örömmel veszi és megismerteti magát, bemutatkozik 
az őt .keresőknek.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus bemutatkozása. Jézus, a halálon, 
us ő halálán és az én halálomon keresztül ismerhető meg.
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AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Böjt előcsarnokában va
gyunk. Közeledünk a kereszthez, s ide vezet el ez az ige is. 1. Akik sze
mélyes ismeretséget keresnek Jézussal, azokat nem elégíti ki a hallás, 
Krisztust akarják megismerni. A megismerésben nagy szerepet játszik 
a Krisztus körül levő, Krisztust ismerő csoport. A tanítványok feladata: 
bemutatni Krisztust, együtt, közösen. A Krisztushoz került léleknek Krisz
tus maga mutatkozik be. Ő közli, hogy kicsoda Ő? Nem orvos, tanító stb., 
hanem Megváltó, aki meghal, hogy életet szerezzen másoknak. 2. Miben 
látható Jézus? szenvedésében, halálában. A kereszt igazolja, ki ő. 3. 
Hogyan szolgálhatom? engedelmességben. Légy hű mind halálig. 4. Mi az 
erőforrása? Imádsága. Még lelke háborgását is lecsendesíti. Hite. Isten 
akar mindent, neve dicsőségére. 5. Világ fejedelme az ő ellenfele, legyőzőt1 
hatalom. Ha harcol is még, sorsa megpecsételtetett, ereje megtört, a 
kereszt megítéli őt. 6. Övéi sorsa. Magához vonja. Kereszthez és azon 
keresztül a megdicsőüléshez.

Vázlat: I. Krisztus megismerése: emberi oldalról 1. imádkozás, 2. ige 
hallása, 3. vágyódás, 4. keresés, 5. közvetítő elfogadás, 6. engedelmesséjg-

II. Krisztus oldaláról. Önmagát m utatja he: 1. igéjében, 2. tetteiben, 
halál, kereszt, 3. imádságában, 4. engedelmességében, 5. hitében.

Ének: 345. vagy 413.
Nyíregyházi munkaközösség.

Böjt 1. va sá rn a p
Szószéki ige: Máté 16, 21— 23. ' Oltári ige: Jakab 1, 12—15.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: Jézus már keresztelésekor kinyi
latkoztatta, hogy^ néki mindenben az Atya akaratát kell követnie s magára 
kell vennie a világ bűneit (Mt. 3, 15.). Most újból ezt a parancsot említi: 
„dei“ =  kell, szükséges (Luther: „müsste"), hogy Jeruzsálembe menjen és 
ott meghaljon és harmadnap feltámadjon. Ez az .És. 53-ban megrajzolt 
„Jahve szolgájának" az útja. Péter ijedten feddi („epitimaó") és el akarja, 
téríteni ettől az úttól. A cézárea-filippi jelenet bizonyságtétele után meg
döbbentő Péter Sátánná ’ válása. Akkor azt mondta neki Jézus: „Boldog
vagy!" Most: „Távozz tőlem (takarodj) Sátán!" Jézus metszőén éles szava 
nyomban elvágja az ú tjá t annak a kísértésnek, hogy emberi célok és érde
kek szolgálatában letérjen az Isten ártatlan Bárányának az útjáról. A 
belső ellenséggé, fehér ördöggé lett Péter „szkandalon" =  kelepce, tőr, 
verem, bűnre csábítás Jézus számára. Amint sikerült a Sátán csábítása 
az_ első Adámnál, úgy vall most kudarcot az a második Ádámnál! A Sátán 
Péteren keresztül történő cselvetése ugyanúgy nem sikerül és kemény visz 
szautasításra talál, mint a pusztában elhangzott kísértő szavak esetében 
(Mt. 4, 1—11.)

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus éles szavakkal vet el minden pró
bálkozást, amely a kereszttől szeretné őt eltéríteni.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Ma is vannak Péterek! 
Amint Jézus meghitt tanítványai körében Péter belső ellenséggé, Sátánná 
válik, ugyanúgy megy végbe ez napjainkban is számos templomozó és ma 
gát keresztyénnek gondoló lélekben, aki szeretné kihagyni a keresztet __



, azért, mert még nem jutott el oda s csak az első hitágazat Istenét 
r z  . g nincs Megváltója, akár azért, mert nem veszi komolyan a ke- 

sztet s kegyességében bizakodik. Ha Péter meg akarja spóroltaim Jézus
ai a kereszt szenvedéseit, akkor a ma embere szeretné magát megkímélni 

' kereszthez vezető keskeny út bűnbánatától, bűnvallásától és kegyelemért 
°való könyörgésétől, a saját maga keresztjének felvállalása helyett az egy
szerűbbnek, könnyebbnek látszó péteri utat választaná s a keresztet messze 
kikerülve szeretne belopózni Isten királyságába. — Ma is könyörtelenül 
leleplez mindnyájunkat Jézus szava, ha nem fedezzük fel a magunk szá
mára is, hogy itt az isteni „kell" felséges imperatívusza előtt hajol tmeg 
Jézus s így kell nekünk is meghajolnunk, nem lehet elsiklanunk a kereszt 
mellett, hanem engednünk kell, hogy Isten minket a kereszt felé vezető 
keskeny úton vigyen bűneink váltsága és új életünk ajándéka felé, nem 
kegyes érdemből, hanem ingyen kegyelemből, a Bárány véréért és helyettes 
elégtételéért. A kereszttől eltántoríthatatlan és elcsábíthatatlan Jézus. V áj
jon ilyenek vagyunk-e mi is? Minden idők Pátere felé hangzik: „Távozz 
tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem emberi dol
gokra 1“

A vasárnap jellege: Böjt első vasárnapjának oltári és szószéki igéi 
a kísértés gondolatában találkoznak. A szószéki ige a kereszt elől való 
menekülés kísértését, az oltári pedig bűnös vágyaink kísértését tárja elénk 
s így ezek a vasárnapnak a kísértés legyőzésére való parancs jellegét 
adják.

Vázlat; 1. Az isteni „kell" ábrázolása. 2. A kikerülhetetlen kereszt 
Jézusnál és nálam. 3. Kemény leszámolás a kísértéssel.

Ének: 184. és 185.
Hegyaljai munkaközösség.

Jelen számunk homiletikai munkaközösségei:

A kiskőrösi munkaközösség: dr. Murányi György,' Seben István, Mina 
János, Matuz László, Sikter András, Zoltán László, Bachát István, Szent- 
pétery Péter. A kéziratot összeállította: Ponicsán Imre.

Pécsi munkaközösség: Fokín Brúnó, Káldy Zoltán, Zoltai Gyula lel
készek és Cserháti Sándor, Káldy József, Koltai Ernő presbiterek. Vezette 
és a kéziratot összeállította: dr. Nagy Gyula.

Balassagyarmati munkaközösség: Csekey Zoltán, Fúria, Zoltán, Kin
cses Lajos, Rónay Zoltán, Szilárd Gyula. Vezette: Szabó József püspök. 
A kéziratot összeállította: Tarjáni Gyula.

Nyíregyházi munkaközösség: Balczó (András, Fábry István, Joób 
Olivér, Krecsák Kálmán, L. Kovács András, Solymár András, Szerdahelyi 
Pál, Rőzse István. Vezette és a kéziratot összeállította: Megyer Lajos.

Hegyaljai munkaközösség: Abaffy Gyula, Deme Károly, Duszik Lajos, 
Gáli Sándor, Kovács István, Solti Károly, dr. Szikszay Zoltán, Tavassy 
Zoltán, Tessényi Kornél, Túrmezei Sándor, Újhelyi Aladár, dr. Vető Lajos, 
Zemann Zoltán. \  ozatte és a  kéziratot összeállította: dr. Ottlyk Ernő.
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Illusztrációk
Máté 19, 27—30: Severus császár alatt a harmadik században a római 

birodalom minden részében dühöngött a keresztyének üldözése. Perpetuáí, egy 
élőkeló' kartagói keresztyén nőt is elfogták. 22 éves volt, keb’.én éppen eoy 
kis csecsemővel. Fogságában meglátogatta édesatyja, aki pogány volí;°s 
mindenképen igyekezett lányát rávenni Krisztus megtagadására. De ered
ménytelenük Perpetua megmaradt tántoríthatatlanul Krisztus hívének. Heves 
szemrehányásokkal, szitokkal vált el az édesapa leányától. Később még egy
szer felkereste börtönében: könyörgésre fogta a dolgot, rimánkodott lányá
nak, hogy legyen tekintettel ősz hajára. „Ha téged kivégeznek, a világ csúf
jává leszünk mindannyian". Letérdelt előtte, sírt; kezet csókolt neki: hogy 
ne taszítsa szégyenbe, gyalázatba őket. Szivet megindító volt Perpetuára 
nézve ez a jelenet; együtt sírt az édesatyjával. De eszébe jutott Jézus mon
dása: „Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, az nem méltó 
én hozzám". S nem tudta megtagadni azt, aki a vérét ontotta érette. Köny- 
nyek közt azzal búcsúzott édesatyjától, hogy nyugodjék bele az Isten akara
tába: mert ő bizonyos benne, hogy Krisztusnál, az érte feláldozott földi élet
ért, gazdag jutalmat nyer cserébe. S bátran lépett a többi vértanúval együtt 
a cirkusz porondjára, ahol a vadállatok tépték szét.

János 8, 46—51: Véres Mária alatt evangéliomi hitéért máglyahaláira 
ítélték Angliában Hooper püspököt. Egy főrangú ismerőse azzal akarta rá
bírni a hittagadásra: „Édes az élet, de keserű a halál." Hooper azt felelte: 
„Az örök halál még keserűbb s az örök élet még édesebb." Mikor a mág
lyára vezették, utolsó kísérletképen a máglyán a királynő kégyelemlevelét 
helyezték el előtte. De Hooper méltatlankodva azzal utasította el magától: 
„Ha_ kedves előttetek a lelkem, vigyétek a szemem elől ezt a holmit." S hősies 
elszántsággal lépett a máglyára, hogy vértanuságot szenvedjen hitéért és 
meggyőződéséért; abban a hitben, hogy aki Krisztushoz mindvégig hű ma
rad, máglyán égessék bár meg, nem lát halált soha örökké.

János 12, 20—33: Gusztáv Adolf 1631-ben az evangéliomi hit védelmé
ben egymás után aratta győzelmeit Németországban. Mikor egy bajorországi 
városban szállt meg, egy napon óriási tömeg gyűlt össze a szállása e'őtt. 
Kérdésére, hogy mit jelent ez a nagy felvonulás, azt a választ kapta: „Ezek 
az emberek a nagy svéd királyt akarják látni." Erre Gusztáv Adolf kilépeti 
az utcára és így szólt a tömeghez: „Kedves emberek, magatok előtt most 
itt egy nagy bűnöst láttok, akit ti jámbor hiedelmetekben nagy királynak 
tartotok."

Máté 16, 21—23: A hitetlen és istentagadó Voltaire születésének száza
dik évfordulóján Párisban nagy ünnepélyt rendeztek, amelyen sok beszéd és 
magasztalás hangzott el a nagy író és kultúrfilozófus jelentőségéről. Az ün
nepséget követő banketten volt egy hívő keresztyén, aki az elismerés ára
datára azt a megjegyzést kockáztatta meg: „Voltaire valami lényegest el
felejtett; s ha azt nem tette volna, szavai és rendszere nagyobb hitelre 
találnának." Általános elképedés fogadta a közbeszólást: mert mindnyájan 
azon a véleményen voltak, hogy Voltaire rendszerében semmit sem felej
tett el; sőt tökéleteset alkotott. Feszült érdeklődéssel fordultak a felszólaló 
felé, aki így folytatta: „Uraim, ha Voltaire hirdetett tanaiért megfeszíttette 
volna magát s a halálból feltámadt volna, mint az én Uram, Jézus Krisztus, 
akkor böicselete nagyobb hitelnek örvendene s a tekintélye és az utókorra 
való hatása sokkal jelentősebb volna." Ezekre a szavakra a jelenlevők közül 
nem volt senkinek ellenvetése. Kiss Samu.



Hom iletikai példa

M ink le sz  hát m inékünk?
Hetvened vasárnap: Máté 19, 27—30.

1. Textusunkban hallott párbeszéd, amely Jézus és a tanítványok 
nevében beszélő Péter között folyt le, akkor lesz számunkra világos és 
sokatmondó, ha arra  a.párbeszédre is figyelünk, amelyet közvetlenül előtte 
Jézus a gazdag ifjúval folytatott. A gazdag ifjú, aki szerette volna az 
örökéletet elnyerni, Isten törvényeiből igen sokat megtartott, de amikor 
Jézus arról beszélt néki: „ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el vagyo- 
nodat. . .  és kövess engem" — akkor a gazdag ifjú megszomorodva hagyta 
ott Jézust. Nem tudta a vagyonát odaadni. Nem az volt a bűne, hagy 
vagyona volt, hanem az, hogy a vagyon fontosabb volt számára, mint az 
örökéle;. Vagyonát jobban szerette még Jézusnál is. A vágyán veit a 
mindene. Az a minden, ami Jézustól elszakította.

Amikor Péter és a tanítványok látták a gazdag ifjú magatartását, 
hogy mennyire nem tud a mind nétöl Jézusért lemondani, lelki szemeik 
előtt egyszerre megjelent mind az amit ők, a gazdag ifjúval szemben, Jé
zusért elhagytak és Péter ajkán máris megszólalt a kérdés: „Imié mi el
hagytunk mindent és követtünk téged: mink l sz hát minékünk? Mintha 
csak azt mondta volna Péter: „Amit a gazdag ifjú nem tudott meglenni, 
mi megtettük, de mondd Uram, mit nyerünk mi ezzel?

2. Bár Péter kérdésében valamiképpen bennevan a KALMÁRKODÓ 
EMBER állandó kérdése is: ezt adtam, mit kapok, — Jézus mégsem uta
sítja vissza Péter kérdését, hanem pásztori szíve szeretet'ével vigasztalja és 
erősíti tanítványait. Jézusnak ebben a magatartásában, benne van annak 
elismerése, hogy tanítványai valóban „elhagytak mindent és követték őt“. 
Otthagyták csónakjaikat, és hálóikat melyekkel a kenyerüket keresték, a 
tengert és a földet, mely a megélhetést biztosította, a vámszedő iasztalt, 
amely nekik jövedelmezett. Elhagyták családjukat és otthonukat. Kiszakí 
tották magukat Izráel népének közösségéből és ezáltal elvették maguktól 
ízráelben való polgárjogukat. És mindezzel vállalták a megvetettséget, a 
számkivetettséget, szegénységet, otthontalanságot és sok drága családi ka
pocs elvágását. Mind ezt tették azért, hogy követhessék Jézust. Valóban 
mindent elhagytak Jézusért. Nem volt már senkijük és semmijük, csak 
Jézus. Egy szóra, Jézus hívó szavára tették fel az életüket. Egyedül Jézus 
vedt és amit Jézus adott, a kenyerük, a megélhetésük, a családjuk és o tt
honuk. Valóban azért hagyták el mindenüJcet, hogy Jézus lehessen a min
denük.

3. Nekünk tudnunk kell azt, hogy aki a tanítványság á ljá ra  láp, az 
a VESZTESÉGEK ÚTJÁRA lép. És itt nem arról van szó ebben az 
igében, hogy általában Krisztus tanítványainak „e világon nyomorúságuk 
lészen" (Ján. lő, 33!) és sok mindent elveszítenek, hanem arról, hogy a 
tanítványsággal mindig együttjár sok mindenről és sok mindenkiről való 
lemondás, sok mindentől való határozott elszakadás, önmagunknak sok 
mindentől való kifosztása. Aki azzal áltatja magát, hogy „minden magától 
oldódik meg“, észrevétlenül szakadnak le terhek és bűnök életünkben, annak 
sejtelme sincs arról, hogy mit jelent tanítványnak lenni. Mert a tan ít
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vány nem arra vár, hogy ami, vagy aki Jézustól elválasztja, majd úgy 
feltűnés nélkül elszakíttatik tőle, hanem megkezdi az elszakadást, nehogy 
miközben vár, magát Jézust veszítse el. Ezért a Krisztus tanítványának 
naponkénti életprogrammja az „elhagyás" és „elszakadás", „mert nem 
adatik a kegyelem önmagunkon való munkálkodás nélkül" — mondja 
Luther. Ez a lemondás és elszakadás pedig azért lehetséges, tmert a ke- 
resztség szentségében kapott és újra meg ú jra  vett Szentlélek csodálatosan 
működik bennünk.

Jézus tanítványának 'mindenét oda kell adni Jézusért, éppen úgy aho
gyan az első tanítványok elhagytak mindent. Ez semmiképpen nem azt 
jelenti, hogy aki a Krisztus követségében jár, annak el kell szaggatni 
minden családi kapcsolatot, óla kell dobni állását, el kell hagynia otthonát, 
hanem jelenti azt, hogy ami elválasztja Jézustól, azt el kell hagynia. Azt 
kell elhagynia, amit jobban szeret mint Jézust. A mindenét. De ezt el kell 
hagynia. És ha a Jézus mellett való maradásom csak úgy lehetséges, 
hogy az állásomat kell oda dobnom, akkor azt kell tennem. Ha Vele csak 
úgy tudok egy úton menni, hogy drága családi kapcsolatokat szaggatók 
szét, akkor így kell cselekednem. Ha Vele közösségben csak úgy marad
hatok, hogy vagyont, kitűzött célokat, megvalósulásra váró álmokat dobok 
el magamtól, akkor ezt kell csinálnom. A tanítványsúg útja így lesz a 
veszteségek útja.

4. A veszteségek útját járó tanítványokat Jézus azzal vigasztalja, 
hogy veszteségükben sokszoros nyereségük van és még inkább lesz. Az el
hagyott „minden" helyébe Jézus sokszorannyit ad m ár itt a földön, de 
1 ülönösképpen a földi élet után, mert ahogyan igaz az, hogy a tanítvány- 
tág  útja  a veszteségek útja, éppen úgy igaz az is, sőt sokkal inkább 
igaz, hogy a NYERESÉGEK ÚTJA is.

a) Aki Jézusnak odaadja mindenét, annak Jézus lesz a „Mindene", 
már e földi életben. É s ez a legnagyobb gazdagság. Benne mindent meg
nyert: bűnbocsánatot, életet, örömöt és békességet. A bűnbocsánatnál na
gyobb kincs pedig nincsen ezen a világon. A bűnbocsánat lés belőle folyó 
békesség a veszteségek útját járó tanítványok legnagyobb nyeresége.

Az elhagyott apát, anyát, testvért, gyermeket is sokszorosan pótolja 
Jézus már e földön az Ő útját járó tanítványok áldott közösségével. Annál 
mélyebb és közelibb rokonság pedig el sem képzelhető, mint amely van a 
Krisztusban eggyé lett tanítványok között, mert ez a rokonság az egy 
Krisztus, az egy keresztség, az egy úrvacsora, az egy evangélium és az 
egy hit alapján felépülő lelki testvériség alapján jön létre. Ez a közösség 
a vérség alapján felépülő családnál is drágább. Máté evangéliumában ol
vassuk, hegy amikor Jézusnak hirül adják anyjának és testvéreinek érke
zését, tanítványaira mutat és azt mondja: „Imé az én anyám és az én 
testvéreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem 
fitestvérem, nő testvérem és anyám." Pál apostol pedig a római levél végén 
ezt írja : „Köszöntsétek Rufüst, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, 
aki az enyém is." íme Rufus anyja, a Krisztusban Pál apostol anyjává 
is lett.

Aki pedig állást, jövödelmet, megélhetési forrást dob el magától Jén 
zusért, annak maiga Jézus lesz a kenyere és kenyéradója, mert a Krisztus
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tanítványainak a közössége arra is elhivatott, hogy az üldözötteket és el
hagyottakat, a kenyérnélkül valókat megelégítse. Az a Jézus, aki életét 
tudta adni értünk, hogyne tudna kenyeret is adni az ő tanítványainak. 
És hu mégis megtörténne hogy nem ad, az ő tanítványai tudják: „akik 
az  is tent szeretik, azoknak minden javukra van.“

b) Alapigénkben azonban Jézus ti veszteségek útján járó tanítvá
nyokat nem is annyira e világi „kárpótlással" vigasztalja, hanem sokkal 
hangsúlyozottabban edaáti jutalommal. A veszteségekben járó tanítványok 
tekintetét Jézus az eljövendő Isten országára és annak csodálatos, el 
sem képzelhető gazdagságára fordítja. Arról beszél nékik, hogy amikor 
majd „az. Embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe", az ő 
tanítványai, akik vállaltak Urukért minden megvettetést, kitaszítottságot, 
megrágalmazást, szintén beülnek a királyi székekbe és résztvesznek az Íté
letben. Ez pedig azt jelenti, hegy aki vállalja e földön a Krisztus gyalá- 
zatját, annak Jézus részt ad az ő dicsőségéből is. A tanítvány legnagyobb 
.jutalma", hogy a Krisztus dicsőségének részese lehet. A Krisztus dicső
ségében való részvételnek tartalma egyfelől tíz, hogy a tanítványok hatal
mat kapnak nemcsak' ebben a földi életben már itt is — de még inkább 
az ítéletnapján az áldozásra és kötözésre, másfelől az örökélet részesei lesz
nek. Annak az örökéletnek, ahol nincs bűn, nincs halál és -nincs ördög. 
Az. a tanítvány, aki már vívott késhegyremenő küzdelmet bűneivel és 
mégis sokszor elbukott, az a tanítvány, aki látta m ár a halál rettenetes 
nagy hatalmát és aki megtapasztalta, hogy „az ördög valóban közelebb 
van hozzánk, mint az ingünk" — megsejti, hogy milyen csodálatos örökség 
az, amit Jézus ad az övéinek az örökéletben.

5. Péter kérdésére: „Mink lesz hát minekünk?" — Jézus először 
vigasztalásképpen megadja a feleletet. Mindenetek meglesz. De aztán ja 
vigasztalás után egy figyelmeztetést is ad: „Sok elsők pedig lesznek utol
sók, és sok utolsók elsők." Ebben a figyelmeztetésben benne van az, hogy 
bár most a tanítványok Jézusért mindent odaadtak s vár rájuk idelent 
-és odafenn a „jutalom", de vigyázzanak mert még mindent elveszíthetnek. 
„Aki áll, vigyázzon, hegy el ne essen." De ezen túlmenőleg Jézus hang
súlyozottan utal arra itt, hogy akármennyi mindent hagyunk is el őérte, 
ezeknek az alapján nem igényelhetjük sem itt a földön, sem odaát a 
jutalmat. Aki állandóan azt nézi, hogy ő milyen áldozatokat hozott már 
Jézusért, azt boncolgatja, hogy mi mindent hagyott el érte és így saját 
érdemeire tekint, mindent elveszíthet. Ha azért hagyunk el sok mindent és 
sok mindenkit, mert fejében jutalomra számítunk, kárhozatot „nyerünk". 
Azért ne magunkra és áldozatainkra tekintsünk, hanem egyedül Jézusra. 
A „minden“ odaadásával nem lehet az örökéletet megnyerni, mert azt ke
gyelemből kapjuk, de aki nem tudja odaadni Jézusért, mindenét, „örökség
képpen" nem nyerhet örökéletet.

Káldy Zoltán.
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Kegyességi rétegeződének a gyülekezetben
Nincs homogén gyülekezet. Ez nem csak társadalm ilag  érvényes, 

hiszen m inden gyülekezetben több tá rsad a lm i réteg  él együtt, m ég 
a tú lnyom óan m unkás- vagy paraszt-gyülekezetekben is, hanem  a h it' 
hőfoka és m inősége tekintetében is több réteg  különböztethető meg 
m ai gyülekezeteinkben. Ezek a kegyességi rétegek a  gyülekezeti 
pásztori szolgálatra igen nagy feladato t rónak.

Nem lenne fontos az egész kérdés, h a  csak valam i elm életi 
fontoskodásról lenne szó s nem  egészen eleven és lüktető  p rob lém á
ról, am ely kisebb-nagyobb m értékben  m indnyájunk  ügye. Az élet 
m aga veti fel ezt a kérdést, am ikor a különböző kegyességi réte- 
geződésű csoportok egym ással harcot vívnak, hód ításra  indulnak, 
védekező állásba lépnek, vagy „párto t" alkotnak a gyu 'ekezeten  
belül. K ülönösen n ap ja inkban  élesedik k i a hitbeli rétegek kérdése 
a gyülekezetekben, am ikor a le lk i ébredés v ív ja  harcát az áporo- 
dott légkörű form ai kegyességgel és vallásossággal. Az ébredés 
nyom án egyre élesebb kegyességi különbség alakul ki, am i a p ro 
b lém ák egész so rá t veti fel.

Ma négy kegyességi ré tegben fog la lhatjuk  össze gyülekezeteink 
h itbe li különbségeit: 1. „k ö z ö s s é g i v a g y  m egtért típus; 2. egy- 
házias, vagy ortodox típus, 3. formai, kegyességet jelentő  népvallás
népszokásban élők, 4. elkallódok, elidegenedettek.

A „hitbeli különbség" kifejezése az egy egyházon belü l élők 
között indokolat1 annak  látszik, ha m in t dogm atikusok, elv i m agas
la tró l nyú lunk  a kérdéshez. De egészen indokolt, ha  a  valóságon 
alapuló  m egfigyelés nyom án lá tju k  az egy egyházon belü l is nagy 
h itbeli ku 'önbségeket m utató rétegeket. Dr. Vető Lajos: A h it által 
való m egigazulás egyszerű evangélikus hivek le lk iv ilágában  című 
m űvében világosan kim utatta , hogy egyházunk sa rk a la to s  tan ítá 
sának  elfogadása te rén  m ekkora m ély re  ható különbségek vannak  
az egyes em berek között, m it tudnak  abból m egragadni s m it nem. 
Egy egyházon belü l ugyanilyen különbségek vannak  a gyülekezeti 
kegyességi rétegek között is. A fenti négyes beosztás esetében hozzá 
kell szoktatni szem ünket ahhoz a látáshoz, hogy a „m egtérteket" 
és az „egyháziasokat" most ne a dogm atikai elvi igazság szem pont
jábó l nézzük, hanem  egészen konkré t és ak tuális valóságot értsünk 
ra jta , m ai gyülekezeteink egyálta lában  nem  idealizálható csoport
ja it, a bűnös és k ísértésekkel k ö rü lv e tt em bereket, ak ik  kegyessé
gük minősége és m ódja szem pontjából tartoznak  egyik vagy m ásik 
kegyességi típushoz. A kollektív  valláslé lek tan  m egfigyelésekkel 
dolgozó s  nem  az elv i igazságot, han em  a meglévő valóságot szem 
előtt ta rtó  ú tján  p róbálunk  most já rn i.

1. A  közösségi vagy m egtért típus  az evangélizációk, konferen
ciák gyümölcse. N övekvő réteg, am ely  csak kevés gyülekezetből 
hiányzik. Inkább  a b ib liaóra, im aóra, evangélizáció, konferencia 
összejövetelei v an n ak  közelebb hozzájuk, m int a nem-közösségi je l
legű tem plom i istentisztelet, szószék, liturgia. A közösségi össze
jöveteleken az egyetem es papság elvének megfelelő közös bizony-



ságtevés, imádság, amely természetesen szabadon való imádság, 
kötött forma nélküli, valamint az evangélizá’ó jellegű énekek a fő 
jellemvonásai kegyességük gyakorlásának.

2. A z egyházias típus ortodox lelkészek munkája nyomán, erős 
evangélikus, lutheri öntudatú gyülekezetek nevelő hatása eredmé- 
nyeképen fej1ődött ki. Itt viszont éppen megfordítva, a templomi 
istentisztelet, liturgia, szószék, templomi énekeskönyv lesz a fontos 
s háttéri szerepet kap a bibliaóra. A templomi kötött szövegű, olva
sott imádságot helyesli, amely mentes az egyéni stílus és önkény 
hatása alól.

3. A  népvallási réteg  természetesnek tartja a vallás létezését. 
Hitében csak az első hitágazatig jut el, a „nagy Isteniben hisz, 
aki termést ad, gyereket és jó időjárást, de viszont meg is próbál, 
kiszámíthatatlan végzése szerint. Keresztyén bűntudata nincs s ezért 
nincs eleven Krisztus-hite és Szentlélek-hite sem. Formai vallásos
sága megkívánja, hogy keresztelőnél, esküvőnél és lakodalomnál, 
temetésnél és halotti tornál pap is legyen. Veretes ünnepek nép
szokásaihoz a templombamenés is hozzátartozik. Illik ez is az íratlan 
szokás-törvények szerint, akárcsak a karácsonyi mákos tészta s a 
húsvéti sonka. A bibliaóra felől az a véleménye, hogy hát már nem 
elég a templom, még ez is kell újabban?!

4. A z egyháztól elkallódott dk, elidegenedettek  szekuláris réte
gét nem .érdekli az egyház s nem érez vele szemben semmi közös
séget. Egyházéllenesség alig van ebben a rétegben, de annál több 
benne a közöny és nemtörődömség. Véletlen alkalomnak tekinti, ha 
valamikor közel jut Isten kerítő hálójához.

Mindezek természetesen nem sztatikus, hanem dinamikus réte
gek. Majorizációs törekvés  ég bennük. A maguk bélyegét akarják 
rányomni a gyülekezet életére. Papválasztásnál és minden tisztség 
betöltésénél a hitbeli rétegeződések igen sokszor gyülekezeti pár
tok, klikkek képződésére vezetnek. De az ilyen esetleges megnyil
vánulástól függetlenül is kia lakul a rétegek közötti küzdelem  olyan  
egyháztörténeti időpontban, am ikor olyan mozgalom , m in t a le lk i  
ébredés, szétrepeszti a gyü lekeze ti életform a régi és szokásos ke re 
teit s valam i ú ja t v isz abba. Ma az ébredés rétegének' meg kell 
vívnia a maga harcát az egyházias réteggel, hogy kialakulhasson 
a mindkettőjük számára üdvös egyensúlyi helyzet. Viszont az egy- 
házilag 1 egalizált vallásos népszokások formai kegyessége veszélyez
tetve látja helyzetét a megújulás mozgalma miatt s félti tőle is és 
a megújuló egyházias rétegtől is, „régi jó“ helyi szokásait. Az el
idegenedett réteg felé viszont valamennyi érez kisebb-nagyobb misz- 
sziói felelősséget s egyúttal igyekszik is azt soraiba bevonni. A 
rétegek különbsége akkor lesz plasztikussá, ha néhány példa ke
resztmetszetén látjuk az egymásnak feszülő ellentéteket.

1. Az ébredés embere számára az „É nekem  az Űr“ énekei a 
világszerte elindult lelki megújhodás és a megtérés me1ódiái. ame
lyek a szívéhez nőttek. — Az egvházias réteg gyanakodva nézi ezt 
s szektás árnyalatot lát benne. Templomi énekeskönyvének védel
mében kész elutasítani az új hangot, jelentő énekeket. E harc meg
létének bizonyítéka az évekkel ezelőtt lezajlott hírlapi vita, amely
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végeredm ényben a kegyességi ré tegek  különbségeiből nőtt ki. —• 
A népvallási kegyesség szám ára, m in t erősen konzervatív  és íra t
lan  szokások tö rvényere jű , form ai vallásosságon alapuló  kegyes
sége előtt „új m ód i“-nak szám ítanak ezek az énekek s ezért ide
genkedéssel fogadják, b á r a fülbem ászó dallam ú énekek  ham ar 
m eggyökereznek az ifjúság soraiban . — Az elidegenedett réteg 
szám ára inkább je len t a gyerm ekkori vagy konfirm ációi em léknek 
szám ító tem plom i ének valam it, m int az új, am it rendszerin t nem 
é r  rá  m egtanulni.

2. A  háziistentisztelet és közösségi összejövetel az ébredés ré 
tege szám ára: Isten  igéjének  életközelségbe lépő alkalm a, ahol a 
szem élyhez szóló ige szem élyes állásfoglalásra  és bizonyságtételre 
h ív. — Az egyházias réteg  legfeljebb a  betegek és a tem plom ba 
já rn i nem  tudó öregek esetében é rti meg a háziistentiszteletet, 
egyébként pedig a tem plom ot félti tőle. A közösségi összejövetele
ket csupán hasonló beállítottságú em berek  exkluzív, piesztikus 
kaszt-töm örülésének látja, am ely  azonban nem  az egész gyülekezet 
ügye. hanem  csak egyeseké, akik rokonlelkek. — A népvallási 
réteg  csak a haldoklóknak  adott Ú rvacsorát é r ti  meg. K ollektív 
kegyességével szépen m egfér a tem plom i éneklés és a fa lu  népével 
együtt haladó form ai vahásosság, de idegen tőle az individuális, 
szem élyes b űnva llás és bizonyságtétel. — Az elidegenedett réteg 
irtózik a háziistentisztelettől, a közösségi összejöveteleket szektás- 
kodásnak ta r tja  s nem  vesz részt ra jta , még a tem plom ba el lehet 
vinni, de ide m á r nem.

3. A  tem etési búcsúztató, a szentim entális ,,ríkatás“, vagy e sk ü 
vőnél a vő fé n y n e k , m int szertartásm esternek  a tem plom ban el
hangzó verses köszöntője  viszont m ind  az ébredés, m ind  az egy
házias réteg szám ára  irtózatos jelenség, ami azonban nem  zárja  ki 
azt, hogy falusi népvallási jellegű gyülekezeteinkben m áig előfor
duló szokás ne legyen, egyéb népvallási és most fel nem  sorolt 
ta rk a  helyi trad íciókkal együtt,

E konkrét példákon m egvilágított kegyességi rétegek volta - 
képen igen m ély ellentétet jelentenek s mégis legtöbbször egy gyü
lekezet keretében, egyidejűleg s egym ás m ellett élnek.

Növeli a nehézséget, ha a gyülekezet különböző kegyességi típus
hoz tartozó le lkészei még jobban széthúzzák a gyülekezetét azzal, 
hogy egy-egy lelkész áll a kegyességi típuson alapuló p á r t élére 
s így v ív ják  a m aguk vetélkedő h a rc á t papok és h ívek  egyaránt.

De nem  könnyebb a helyzet ott sem, ahol egy le lkész  szolgál, 
ha valam elyik kegyességi réteget legalizálja  és favorizá lja  azzal, 
hogy m aga is 'o d a á ll s vá lla lja  annak  egy olda1 óságát. Ezzel a többi 
kegyességi réteg  gondozatlannak és fölöslegesnek érzi m agát s más 
u takat keres. H a a közösségi réteg so ra iba  áll be a lelkész feltétel 
nélkül, akkor a gyülekezet egyházias rétege k likk-papnak  ta rtja  s 
gyanakodva figyeli, hogy m ikor csap át evangélikus m ivolta a ra 
jongásba. A népvallási ré teg  csak ak k o r bocsátja meg ezt az orien
tációt, ha a lelkész jól tud  parolázni s barátságosan  köszönget. — 
H a viszont az egyházias réteg em bere  csupán, akkor az ébredés 
könnyen külön vonul, esetleg lelkész nélküli közösségi Összejőve-



t elekkel .   Ha pedig a népvallási réteg  form alizm usa a lelkész
álláspontja, ak k o r sem  az ébredési, sem  az egyházias réteget nem  
elégíti ki s  a népszerűség jelzőjén  k ívül egyéb értékelésre  nem
számíthat.

Hogy fé lre  ne értsük  az elm ondottakat, ú jból kell hangsúlyozni, 
hoev mindegyik kegyességi rétegnek megvan a maga speciális bűne 
és kísértése, ezek a csoportok i's csak em berekből á lln ak  s éppen 
ezért ezekre is vonatkozik a Szentírás igen kem ény szava: „Átko
zott az, aki emberben bízik!" A m egoldás ezekben a gyülekezeti 
kérdésekben sohasem  lehet az, hogy em berben bízva, egy ré teg re  
építünk. Ennek ellene m ond a pásztori szolgálat egyetem essége is. 
jai nékünk, ha  a Diabolosz álta l atom izált és részekre szabdalt 
gyülekezeti ré tegek  viszályát és e llen téteit még m agunk is növeljük!

1. Ezernyi k onkré t m egnyilvánuláson  keresztü l kell a lelk ipász
tori éberségnek azon őrködnie, hogy az ébredés kegyességi ré te 
gének speciális bűnei: a kegyes gőg, hitbeli ran g lé tra  képzelése, 
melynek csúcsán „m i“ állunk, az exkluzív-szeparasztikus-kaszt- 
jelleg, esetleges rajongás, ne rom bolhassák a gyülekezetei, hanem  
az ébredés népe az egész gyülekezet szolgálatába á lljo n  s abban 
jelentse Isten jó illatát!

2. A legszorosabban kapcsolódik ehhez az egyházias réteg 
olyan pásztori vezetése, amely a megkövült, rideg, tanbeli ismeret- 
keresztyénséget, élettelen ortodoxiát: felfrissíti a személyes hit és 
bizonyságtétel csapatával. A két réteg egymáshoz vezetésének 
előfeltétele, hogy a szószéken ugyanolyan hőfokon izzó legyen a 
Krisztusról való bizonyságtevés, mint a közösségben, a templom 
ne adjon kevesebbet, mint a bibliaóra, ha más is a keret.

3. T alán m ég nehezebb feladat a népvallási ugartörés, pásztori 
m unkája. „A nagyapám nak  is jó vót, nekem  is jó“ —  alapelvvel 
áll szemben az új élet szolgája. Ha erőszakosan, szeretetlenül a k a r
juk kiszaggatni a konkolyt, rán k  szól az U runk, m in t a péM ázat- 
ban a tan ítványokra . Csak felü lrő l és be lü lrő l lehet a helyzetet 
m egérlelni a rra , hogy a form ai vallásosságból új élet lehessen. De 
éppen azért á llíto tt m inket m unkába  az Úr, hogy ezzel a lehetőség
gel szolgáljunk s a szokás-keresztyének is élő gyülekezeti tagokká 
lehessenek.

4. Az elkallódott réteg visszavezetése a gyülekezetbe: aprólékos 
munka. U tánuk  kell m enni. A pásztor ölben viszi vissza eltévedt 
bárányát. H a sem m i sem sikerü l is ezekkel, akkor is szolgálni kell, 
m ert ez a parancs, a szolga pedig nem  saját te rve  szerin t dolgozik, 
hanem parancs nyom án.

Végeredményben tehát az egyház medrében folyó ébredést, az 
evangélikus ébredést úgy szolgáljuk, ha nem Kéfás, Apollós vagy 
Pál pártjára állunk, mert ma sem osztatott részekre a Krisztus, 
hanem a Krisztus pártjára kell állnunk s az egész gyülekezetért 
járván követségben, mintha Krisztus kérne miáltalunk, úgy kell 
kérnünk mindeneket, hogy béküljenek meg az Istennel s menekül
jenek ki az ő haragja alól, amíg lehet: az Űr Jézus Krisztus által!

Dr. Ottlyk Ernő.



A szekták és mi
Ha valakiről gyülekezetünkben úgy beszélnek, hogy az „hívő", akkor 

már mindenki szektás embert ért ez alatt a megjelölés alatt, de semmikép
pen nem evangélikus egyháztagot. A „hívők" is azt vallják, hogy ez a meg
nevezésük bizonyítja egyházon kívüliségüket. Előfordult többször, hogy egy
házkelő asszony azért nem jött avatásra, mert ő „hívő" (pünkösdista), tehát 
netn evangélikus. — Vonaton ülve készültem a „vendég-szolgálatra", s olvas
tam a Bibliát. A mellettem ülő utas nagy kíváncsisággal érdeklődött felekezeti 
hovatartozandóságom felöl így: Ügye, szektás vagyok? — Egészen elcsodál
kozott azon, hogy válaszom tagadó volt.

A napokban egyik távoli tanyavidék súlyos betegéhez hívtak ki. A beteg
gel lefolytatott beszélgetésem váltotta ki belőlem e cikk megírását. Említett 
testvérünk a pünkösdizmushoz hajió lélek. Mindennap meglátogatja őt a 
pünkösdista „roharricsapat", volt olyan együttlétük is, mely kora reggel kez
dődött és estig tartott, egyfolytában felváltva imádkoztak a gyógyulásért, 
a Szentlélek kiáradásáért. Őszinte szeretettel kértem, hogy itt közöttünk 
higyjen Istenben. Őszinteségemre őszinteséggel válaszolt, s azt mondta, hogy 
:ni papok pénzért prédiká.unk, A legfájdalmasabb vád, amivel illetnek ben
nünket. Mielőtt „kikérnénk magunknak ezt az alaptalan vádat", gondoljunk 
a sok léleknélküli hittanórákra, konfirmációi oktatásra, léleknélküli és készülés
nélküli igehirdetésre, papi szenvedélyekre, szószéki magatartásunkra és a tár
saságban való viselkedésünkre, kongrua megvonás félelmére stb.

A következő vád ellenünk az volt a beteg szerint, hogy az egyházba 
születés, anyakönyvezés és adófizetés által nem lehet senki Krisztusé. A szek
ták állandó támadó fegyvere ellenünk Márk 16, 16. Ezt kereste fel testvé
rünk is: „Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül. . Szerinte itt a sor
rendben van a hangsúly: előbb hitvallást kell tenni a gyülekezet előtt, s csak 
azután megkeresztelkedni. Nem fogadta el azt az érvemet, hogy az őskeresz
tyének idején is a pogányból lett keresztyén Lídia „ . . .  megkeresztelkedék 
mind háznépével együtt" (Csel. 16, 15), tehát gyermekekkel is együtt. De 
ugyanúgy nem fogadta el azt sem döntő érvnek, hogy a keresztségben nem 
az ember cselekszik vagy tesz valamit, hanem az élő Isten! Vízzel való le- 
öntést kifogásolta, helyette egyedül elfogadhatónak tartva az alámerítést. A 
víz-keresztséget követnie kell a Szentlélek keresztségének és a nyelveken 
szólásnak. Ezt azután olyan határozottan jelentette ki, hogy részéről meg
dönthetetlen tétel ez: más nyelveken szólás nélkül Szentlélek-keresztség 
nincs! — Nem tudtam visszaemlékezni arra, hogy a teológián egyszer is 
beszéltünk volna erről a bibliai tanításról akár dogmatikailag, akár apológé- 
tikailag. Elővettük sorba az idevonatkozó igehelyeket: Ezs. 28, 11; Mt 3 11- 
Ján. 7, 38—39; Mk. 16, 17—18; Csel. 1, 5, 8; Csel. 2, 4, 10, 46—48; 19, 6; 
I. Kor. 12, 1—11. és 14. rész. Lk. 11, 13. — Igen súlyos és a halál kapujához 
egészen közel lévő tüdőbeteg testvérem egyetlen égető kérdése volt elnyerni 
a Szentlélek keresztséget és új nyelveken szólni. A pünkösdista próféta — 
a beteg elbeszélése szerint — ott az ágya mellett halálos mérget ivott, (hogy 
mit, azt nem tudta), ezzel igyekezvén bizonyítani Istentől való küldetését és 
„hívő" voltát Mk. 16, 18. alapján, A „hívő" próféta a méreg kiivása után 
természetesen nem halt meg! Kérdezte is tőlem a beteg, hogy a mi szolgála
tunk nyomán miért nincsenek ilyen jelek? Miért nem tudok én és lelkész
társaim nyelveken szólni? — Erre csak annyit válaszoltam, hogy az ige nem 
az enyém, nem rendelkezhetem felette, sőt annak alája vagyok vetve, nem 
kényszeríthetek ki semmit Istentől. Elmondotta, hogy számára a gyermek- 
keresztség nem jelent semmit. Keresztszülei távol élnek tőle, nem is ismeri 
őket, (Keresztszülői tisztség megkopott, üres szokása!!) Szülei is hamar el
haltak, nem nevelhették. Ő most meg akar keresztelkedni, de Szentlélekkel. 
S azután felszólított, hogy kézrátétellel gyógyítsam meg, ha „hívőnek" vélem
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magam.  Igen nehéz volt a helyzetem! — A szigorlatomon negyedannyit
sem  éreztem magam olyan kellemetlen helyzetben, mint ezen a gyakorlati
vizsgán   Imádkoztam hangosan az ágya mellett, de kézrátételt nem eszkö-,
zöltem.   Könyörgés után tovább beszélgettünk.
7,0 Á következe* vádja az volt az egyház ellen, hogy nincs fegyelem. Zavar
talanul lehet egyháztag részeges kocsmatöltelék, nyilvánosan ismert házas
ságtörő, a paráznaság bűnének rabja, egyházával, bibliájával, templomával, 
Krisztusával egészen közömbös, vagy ellenségesen nyilatkozó hitetlen. Van 
olyan evangélikus egyháztag — mondja a vádat, — aki a megkonfirmálása, 
vagy az esküvője óta nem volt templomban, úrvacsorával nem él, semmi nem 
érdekli, ami egyházi vonatkozású, — igaz viszont, hogy az egyháza sem törő
dik vele sokat! — De azután vannak olyan templomos egyháztagok is, akik 
délelőtt vasárnaponként Isten házában vannak, s este báltermekben, kocsmák
ban. mozikban találhatók, akik ugyanúgy élvezik az életet, mint a templom
kerülők. A szektáknál ezt nem lehet megtenni, mert amint valamilyen erkölcsi 
fogyatékosságot fedeznek fel, azonnal kiközösítik és csak nyilvános bűnval
lás után veszik vissza a közösségbe. •— Bizony mennyire kell az egyház
fegyelem — de nem szektákat utánozva! .4 prédikáció elmondása, nagy meg
hallgatása nem maga a keresztyén élet.

Üjabb vád, hogy gyülekezetünk nem él szerelet-közösséget. A szekták 
egymást látogatják, nyilvántartják, segítik, hitben nevelik és erősítik, s ha 
kell, anyagilag is támogatják. — Kétségtelen, hogy a gyülekezet tagjai között 
a szeretet hiánya feltétlenül a hit erőtlenségét mutatja. A szeretet-közösbég 
megvalósulásának komoly akadálya a társadalmi vagy vagyoni osztályellentét 
a tagok között, s ez annyira elmérgesedhet, hogy a gyülekezet egyes tagjai 
kizáródnak, visszavonulnak, vagy háttérbe szorulnak. Hiveink között nincs 
meg a téstvéri szeretet-kapcsolat. Lelkészek között meg van? — A baptisták 
lapja arról számol be, hogy új keresztyénségre van szükségünk; igaz, hogy 
valaki azt mondhatja, hogy a keresztyénség egyszer már — a reformációkor 
— átment a megújuláson, de ma mái látjuk, hogy az csak dogmatikai
teológiai megújulás volt. Ez nem elég. A keresztyénségnek nemcsak a teoló
giai könyveket, hanem az életet is meg kell reformá'nia.

Befejezésül az utolsó vádja az volt, hogy sehol nincs a Bibliában szó 
arról, hogy csak az lehet lelkész, aki 4 vagy 5 esztendőn át tanul a teológián 
és oklevelet kap. Igazat adtam neki, hiszen éppen mi tanítjuk az egyetemes 
papság elvét. S ekkor fellapozta Ámos próféta könyvét, a 7. fejezetből olva
sott fel, amikor Ámos a király és a szent hely ellen prófétái, mire Amáziás, 
Béthel papja Jeroboámhoz, Izráel királyához feljelentést küld és kéri a király 
védelmét a próféta prédikálása ellen. Amos a papnak ennyit mond: „Nem 
vagyok én próféta, sem prófétának fia, barom-pásztor vagyok én . . .  de el
hívott engem az Ur a nyáj mellől, és monda nékem: menj el és prófétálj az 
én népemnek." (Amos 7, 14—15.) Bizony, volt az Ószövetség történetében is 
példa arra, hogy a meglévő történelmi kereteket védelmező, a tekintélyt, 
szokásokat, szervezetet minden áron fenntartani akaró pappal szemben állott 
a próféta, aki a papot megalkuvással, Isten akaratának elsikkasztásával és 
•emberiesítésével, a formáknak a lélek fölé emelésével vádolta.

G. Papini iegújabb könyvében így szól a papsághoz: „Mindig éber, hara
pós juhászkutyáknak és vadászkutyáknak kellene lennünk, hogy visszaterel
hessük a nyájat a helyes útra éls ellustult, otthonütő macskákká lettünk, akik 
a szép múltról dorombolunk, szeretjük a ház csendes zugait és legfeljebb arra 
vagyunk jók, hogy üldözőbe vegyünk egy-egy sovány egerei, vagy hogy nagy 
dühhel fújjunk, ha valami megbosszant bennünket.“ Nem törődtünk eléggé 
azzal, hogy elmenjünk oda is, ahova nem hívnak. Még ma is megelégszünk 
azzal, hogy megvédjük sovány nyájunkat, de nem szenvedünk eleget az elté
vedt juhokért. Jézus pedig nem lelkészi hivatalba várta bárányait, nem hely
ben ülő papi fejedelem, nem olyan tanító, akihez eljárnak tanítványai, nem
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oltár előtt álló liturgus. Jézus állandóan úton van, s azt veszi észre, aki 
hiányzik, aki nem tart vele.

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy gyülekezetünkben nincs szekta-' 
veszély. Minden gyülekezet tövében gomba módján bújik meg a . szekta- 
mózgalom akár alvó, akár ébredő gyülekezetről is van szó, mert mindkettő 
egyformán nagyon kedvező talaj a szekta terjedésére.

A beteggel való beszélgetésem arra indított, hogy tollat ragadjak, s 
kérjem azokat a lelkésztársaimat hozzászólásra, akik sokszor vannak együtt 
családlátogatásaik során szektáskodó emberekkel. A betegtől annak az igé
nek a felolvasásával búcsúztam el, amely igékkel szakította félbe Jézusunk 
a jelkívánó farizeusok kísértő támadását: „E gonosz és parázna nemzetség 
jelt kíván és nem adatik néki jel, hanem ha a Jónás prófétának jele. Es ott 
Ivagyván őket, elméne." (Mt. 16, 4.) ./

Nagy dolgok sohasem az ellenség erején buktak el, hanem védelmezőik 
tunyaságán és hűtlenségén! Imádkozva gondoljunk erre szolgálatunk közben.

Ponicsán Imre.

Az új egyházi törvénytervezet
Mint a zsinat I. számú szakbizottságának elnöke ez év elején 

körlevelet intéztem a bizottság tagjaihoz és a többi szakbizottság 
elnökéhez. Javasoltam benne, hogy a II., III. és IV. te. átdolgozá
sánál — ennek előkészítésére kapott megbízást az I. sz. szakbizott
ság — a következő három szempontból végezzük a revíziót: 1. a Ma
gyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egy
ház között létesült megállapodás. 2. egyházunk magyar köztársaság- 
beli jogállása, 3. a belső reformszükséglet.

Az 1 . szempont alkalmazásánál a bizottság megvizsgálná, hogy 
az Egyházi* Törvények Gyűjteményében az említett tc-ekben és a 
közéjük behelyezett egyházi alkotmánybeli §-okban melyek azok a 
rendelkezések, amelyek iskolákra, tanítókra, tanárokra, vonatkoznak; 
nevezetesen vizsgálná rajtuk, hogy hol s mit kell változtatni rajtuk, 
figyelemmel arra a tényre, hogy most is van egyházi iskolánk. — 
A 2. szempont alkalmazásánál azt vizsgálná a bizottság, hogy melyek 
azok a rendelkezések, amelyeket közvetlenül befolyásol az evangé
likus vallásnak, ill. egyháznak államunkbeli kialakuló új1 jogállása. 
Végül a 3. szempont alkalmazására! nézve azt javasolja a körlevél, 
hogy terjedjen ki a törvényreform az egész joganyagra. Ez a ki- 
terjesztés. azonban máris elháríthatatlánná tette azt a gondolatot, 
hogy a. bizottságoknak az eddigi törvénycikk-kereteket félretéve kel
lene megszerkeszteniök a törvényjavaslatokat. Ha aztán a zsinat e 
gondolat szerint alkotná meg az új törvényeket., akkor az 1891-ben 
megnyílt zsinaton alkotott „egyházi alkotmány" -nak eddig hatályban 
hagyott rendelkezéseit nem kellene tovább is beleszövögetni az új 
törvénykönyvbe, sőt még az 1934-ben megnyílt zsinat tc-ei közül is 
alighanem csak a Vl.-at, a hittudományi kar létesítéséről és műkö
déséről szólót kellene hatályban hagyni. _ *

A körlevél nagyjából meg is jelölte a hozandó első hat törvény
cikk tárgyát. De nagyon örülök, hogy lehetőségem van a Lelkipász
tor útján valamivel bővebben tárnom lelkésztestvéreim elé törvény- 
javaslatterveimet. Már körlevelem óta is okultam egyes testvéreim



m e g j e g y z é s e i b ő l ,  é s  e z  a z  o k a  a n n a k ,  
h o g y  t e r v e i m b e n  e g y e s  k i f e j e z é s e k e t kicseréltem. A további észrevételek bizonyosan még hatható

s abban fognak segíteni javaslatszerkesztő munkámban.
 J e l e n l e g  11 tc. alkotását javaslom. Amikor most vázlatot készí- 

k hozzájuk, főképpen azokkal foglalkozom, amelyek az I. sz. szak- 
bizottság feladatkörébe esnek.

I te. A Magyarországi Evangélikus Egyházról általában.
a \ Magyarországi Evangélikus Egyház meghatározása. Kb. 

pp.. Magyarországi Evangélikus Egyház a keresztyén anyaszent- 
effvháznak, "jézus Krisztus egy, egyetemes, szent egyházának valósu- 
lása Magyarországon; a magyarországi keresztyéneknek az evangé- 
liom és a szentségek szolgálata — az evangélikus egyházi szolgálat
  által hívott és épített közössége; a magyarországi evangélikus
Gyülekezetekben az evangéliommal és a szentségekkel élő keresztyé
nek összessége: a magyarországi evangélikus vallásitoknak az állami 
törvények szerint szervezett vallási testületé.

B) A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallása. Kb. olyan 
tartalommal, mint amilyen az előző zsinatnak az egyház hitelvi alap
iáról tett nyilatkozatáé, de kerülendő lenne a ,,hitelvi alap" kifeje
zés viszont annál inkább használandó a „hitvallás", „vallásiétól".
, egyházi tanítás." A hitvallás súlypontjába az evangéliomnak kel
lene kerülnie, nem az ehhez képest tartalmatlanabb igének, de éppen 
ezért külön említendő volna benne Tsten törvénye is.

C) A Magyarországi Evangélikus Egyház viszonya az anya
szent egy házhoz, esetleg külön is a más országbeli evangélikus egy
házakhoz és a többi magyarországi egyházhoz.

T>) Általános határozatok.
II. te. Az egyházi szolgálatról.
(Az ágostai hitvallásbeli ministerium ecclesiasticum értelmében. 

A ma inkább használt „egyházi hivatal" mükifejezés helyett nagyon 
megfontoltan használom az „egyházi szolgálat" kifejezést. V. ö.: TT. 
Kor. 5, 18.)

A) Az egyházi szolgálat meghatározása. A vocatio az egyházi 
szolgálatra. A meghatározásban kifejezésre kell majd jutnia, hogy itt 
ugyan az egyház funkciójáról van szó, de olyan funkcióról, amely 
Krisztus rendeléséből történik, és hogy Krisztustól rendelt végzői 
mindig vannak az egyházi szolgálatnak.

B) Az egyházi szolgálat keretei. Istentisztelet, mégpedig temp
lomi, intézeti, házi stb. istentisztelet, bibliaóra, gyermekbibliakör 
(vasárnapi iskola), egyházi oktatás — általam ajánlott kifejezés a 
vallástanításra —, köz- és magánoldozat (feloldozás közgyónáskor 
és magángyónáskor), keresztelés, úrvacsora, esketés, temetés, evan- 
gélizáció, misszió: zsidók és pogányok térítése, az országban és külső 
országokban stb.

C) Az egyházi szolgálat végzői: clhívottak (vocatus-ok) és azok, 
akik nem públice, tehát pl. a családban, dö „szükség"-ben akár pub- 
liee is végzik a szolgálatot. Az elhívott „egyházi szolgák" megint két
félék: olyanok, akik élethivatásszerűen állnak benne a szolgálatban,



és olyanok, akik más foglalkozásuk mellett végeznek valamilyen egy
házi szolgálatot,

D) Az egységes l.elkészi szolgálat elágazása két vonalon; a) a 
szolgálat munkaköri speciálizálódása szerint, pl. egyházközségi, val
lástanító, ifjúsági, egyetemi, intézeti, diakonisszaintézeti, evangélizáló 
misszionárius lelkész, püspöki, helyesebben egyházkerületi titkár- 
b) a szolgálatra alkalmazó önkormányzati testület különbözősége sze
rint, esetleg kombinálva a hatáskör differenciálódásával, pl. egyház- 
községi, egyházmegyei, egyházkerületi, országos egyházi lelkész, még 
pontosabban pl.: veszprémi egyházmegyei „oktató'1 (eddig: vallás
tanító) lelkész; az episzkopé, a felvigyázás tisztének különböző mértékű 
elosztása szerint pl. esperes, püspök. (Tkp. mindegyik önkormányzati 
testületben „püspök", azaz felvigyázó vezető-lelkész! Magátóíérte- 
tődően ő ügyel fel első fokon az „egyházi oktatásra.") A te. e részé
ben kellene rendelkezni a nem-lelkész egyházi munkások szolgálatá
nak speciálizáíódásáról és felügyeletéről.

p )  Az egyházmegyei, egyházkerületi, országos egyházi lelkészi 
gyűlések (értekezletek). Feladatul kapnák, hogy az egyházi szolgá
latot érintő ügyekben az egyházi hatóságok felé véleményt mondja
nak, javasoljanak. ,

F) A püspöki gyűlés (értekezlet). (Nem kar!!!) Ugyanaz volna 
a feladata, mint a lelkészi gyűléseknek.

Gr) Az egyházi szolgálatra rendelés, elhívás. Lelkész, püspök, 
általában az elhívott egyházi munkások „avatásának" pontos szabá
lyozása. Szükségben akár minden esperes, sőt minden lelkész, minden 
ordinált személy legyen jogosult és köteles az egyházi szolgálatra 
elhívni az erre alkalmas keresztyéneket.

Ft) A lelkészek (általában az egyházi szolgálat végzői) képzése 
és képesítése. Bízza a törvény a részletes szabályozást az országos 
egyházi gyűlésre.

Az egészhez lásd az 1948. februári Lelkipásztor-beli cikkemet 
(54kk). Onnan emelem ki: Az alkalmazás tekintetében csak a ren
des es a seged-, ill. a helyettes lelkészek között legyen különbség, 
a rendes lelkészek pedig alkalmaztassanak mind választás útján! 
Mindegyik önkormányzati testületben minden benne alkalmazott ren
des lelkész választható legyen minden tisztségre — legfeljebb talán 
bizonyos szolgálati idő es gyakorlottság feltételével —, vagyis pl. 
„egyházi oktató" lelkész is lehessen esperes, püspök. A segédielkészi 
evek lehetőleg leszorítandók a lelkészi oklevél megszerzéséig terjedő 
időre. Az esperes mellett működő segédlelkész számára egyházmegyei 
rendes lelkészi állás szervezi essék. A javadalmazás egységesítése érde
kében központi fizetéskiegészítő pénztár állíttassák. '

Hl. te. Az egyház gyülekezeteiről és tagjairól
(Körlevelemben még a „közösség" kifejezést használtam, de 

szolga társaim észrevételei nvomán ma kevésbbé látom félreérthető- 
nek a „gyülekezet" szót. Mindenképpen a hívek valóságos együtt- 
létére, szószerinti congregatiójára. akartam utalni. A gyülekezet szót 
tehát szófejtés szerinti, eredeti jelentésében használom.)
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A) A gyülekezet meghatározása. A meghatározásnak két egy- 
másra utaló alkotóeleme az egyházi szolgálat és a hívek közössége, 
Nincs gyülekezet az evangéliumhirdető szolgálat nélkül! Viszont 
lincs szolgálat gyülekezet nélkül, még ha 2—3 résztvevője van is

gyülekezetnek! A Magyarországi Evangélikus Egyház hatóságai 
ggak azokat a gyülekezeteket tekintik magukéinak, csak azokért fele
lős amelyekben az egyház megbízott, hivatalos munkása szolgál, — 
kivéve persze a szükség esetét, valamint a házi istentiszteleti gyüle-
kezetet. f  ̂ f

B) A gyülekezetek felsorolása és tevékenysége. A felsorolásnak 
mao’átólértetődően harmonizálnia kell a javasolt II. te. B)-beli fel
sorolással. A gyülekezetek tevékenysége a velejét tekintve mindig 
ugyanaz: élés az Isten igéjével, ill. szentségekkel, de helyénvaló meg
állapítani, hogy a gyülekezetek tevékenységébe beletartozik az imád
kozás, vallástétel, a „szentek szükségeire való adakozás", a folytonos 
be! eépül és Krisztus testébe: az egyházba, a misszió stb.

(ad A) és B) : Szó lehetne e tc-ben a közösség szó alkalmazá
sáról is, ilyen összefüggésben: megkereszteltek közössége, valamely 
egyházközség istentiszteleti közössége, értvén ezen a templomi isten
tiszteleten rendszeresen résztvevők lelki közösségét, úrvacsoravevők 
közössége stb. Ha ily értelemben a gyülekezet mellett a közösség 
szót is alkalmaznánk egyházunknak amúgy is meglévő valóságaira és 
élet-nyilvánulásaira, akkor a gyülekezet szó visszanyerné szóhaszná
latunkban az eredeti jelentését, jelentené az egyházat, a hívők közös
ségét „in actu", viszont a közösség jelentené az egyház tagjainak, 
a gyülekezetek résztvevőinek a .kisebb-nagyobb „egyességét" „in 
statu". Ügy érzem, fűződik érdek ahhoz is, hogy ezekről a közös
ségekről. nem szervezett, de valóságos közösségekről szóljon a tör
vény. Ha szólna valóban, akkor ez lehetne a te. címe: Az egyház 
gyülekezeteiről, közösségeiről és tagjairól.)

C) Az egyház-tagság meghatározása. Utalok az 1948. márciusi 
Lelkipásztor-beli cikkemre, 109 kk. A jogi egyháztagság meghatáro
zásából kimaradhatatlan lesz ilyen tétel: „a mindenkori állami jog
szabályok korlátain belül". Egyébként azonban az egyháztagság meg
állapításánál a keresztségből kell tájékozódnunk; sem az ú. n. nép- 
egvház, sem az ú. n. szabad egyház szociológiai kategóriáival nem 
elégedhetünk meg.

D) Az egyháztagok kötelességei.

IV. te. Az egyház szervezetéről.
AJ Az. „egyházi szervezet“ meghatározása. Az egyház jogi érle

lőmben vett tagjainak területek szerint tagolt szervezetei az egyház 
testületéi; a legalsóbbak egyszersmind az előbbi te. A)-beli gyüle
kezetei közül a templomi, ill. hasonló jellegű gyülekezetek jogilag 
szervezett testületéi.

T>) Az egyházi testületek felsorolása: egyházközség, egyház
megye. egyházkerület, országos egyház. Az „országos egyház" név 
körül is lehet aggályoskodni, de sokkal kevésbbé félreérthető, mink 
a mostani „egyházegyetem" vagy „egyetemes egyház" nevezet. Az 
„egyetemes egyház" kifejezést feltétlenül fenn kell ezután tartanunk
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az egy, egyetemes, ökumenikus, catholicus anyaszentegyház. nevéül. 
— Az egyházközségek nevei közül kihagyandónak javaslom a „fiók
egyházközséget" ; „leányegyházközség“ legyen a nevük azoknak az 
egyházközségeknek, amelyekben lelkészi hivatal helyben nincs, de 
egyházközségként szervezve vannak. A „missziói egyházközség" név 
helyett javaslom ezt: „szórványegyházközség". Lehetőséget kellene 
nyitnia a törvénynek arra, hogy az egyházközségek magukat egy
szerűen „egyház"-nak nevezzék. Pl.: győri evangélikus egyház. NB 
az egyházközség és a gyülekezet szó általam most javasolt használata 
szerint ezentúl félreértés nélkül lehetne beszélni így: a győri egyház- 
község öregtemplomi, nádorvárosi, diakonisszanyaházi gyülekezet..'. 
Törvényessé tenni javaslom a dunántúli egyházkerületben eddig is 
haszonnal alkalmazott „összegyházközség" kifejezést és az ezzel kap
csolatos egyházkormányzati és háztartási berendezkedést.

G) Az egyházkerületek területének megállapítása. Habár helyén
való, hogy az országos egyházi gyűlés jogot kapjon az egyházkerüle
tek területének bizonyos mértékű módosítására, mégis a zsinat fel
adata az egyházkerületek számának és területének a megállapítása. 
Egyébként helyesebbnek tartom új területi beosztásról, mint arányo
sításról beszélni.

V. te. Az egyház kormányzatáról és igazgatásáról.
AJ Az egyház kormányzatának és igazgatásának meghatározása. 

Az önkormányzat és a felsőbb egyházi testület, hatósága által történő 
felügyelet. (Itt tisztázandó az egyházközségi önkormányzat és az 
egyházi szolgálat feletti episzkopé, felvigyázás közötti egyensúly 
dolga.)

B) Az egyház kormányzó és képviseleti hatóságai. Mindegyik 
testületben legyen gyűlés — elég 2, sőt 3 évenként —, képviselőtes
tület, tanács (presbitérium), kettős elnökség. Pontosan határoztas- 
sék meg az egyházközségi közgyűlési tagság, — annál inkább, mint
hogy esetleg mellőzni fogja a zsinat az egyházközségi tagság meg
határozását, hanem egyrészt a gyülekezetek résztvevőiről, a közös
ségekhez tartozókról fog beszélni, másrészt a közgyűlési tagságról 
fog rendelkezni. Azoknak a kívánalmaknak az érvényesítésére, ame
lyek szívesen húzódnak az egyházfegyelem jelszava alá. leginkább itt 
van hely. Egyébként felvetem a kérdést, nem volna-e célszerű, vissza 
térnünk a közgyűlés szó használatáról a „gyűlés" szóéra. A két elnök 
általában közösen, együtt kénviselje és kormányozza azt a testületet, 
amelynek az élén áll, mégis legyen elhatárolva a feladatuk. Az egy 
házi szolgálat feletti felügyelet legyen a lelkész-..elnök" feladata. A 
közigazgatás vezetése legyen minden fokon szintén a lelkész-,, el nők" 
kezében. Az országos püspök és az országos egyházi felügyelő — 
röviden, az egyházon belül - országos felügyelő — választassák az egy
házkerületi püspökök és felügyelők közül az egyházközségek szavaza
tával, 6 évre, egymás után legfeljebb kétszer legyenek választhatók. 
Hogv az országos püspök az egvházkerületi püspökök közül válasz
tassák. ezt. már 1948 novemberében ígv javasoltam, a Lelkipásztor 
454. 1 apián; e javaslatomat azóta kiterjesztettem az országos fel
ügyelői tisztre, mert csak így biztosítható a paritás a legfelsőbb egy-



házi előljárók között. Ami magát a felügyelői tisztet s különösképpen 
is a felügyelővé választhatóság feltételeit illeti, fenntartom az 1948. 
májusi Lelkipásztor-ban nyilvánított javaslataimat, kivéve a függe
lékben megpendített gondolataimat. Ha pedig a törvény majd való
tlan az országos püspök feladatkörébe utalná az országos egyház köz- 
igazgatásának a vezetését, akkor feleslegessé válnék az egyetemes fő
titkári állás, —- miért is volt főtitkár, holott nem volt mellette titkár? 
 ;  mindössze egy szerény központi irodának kellene lennie Buda
pesten.

VI. tc. Az egyházi törvényhozásról.
Történjék  tovább is a zsinaton. A törvényhozás legyen kezdeté

től fogva egyházi belügy, viszont, egyházi törvényeink „tudomásul
vétele", vagy „megerősítése", vagy „jóváhagyása'< aszerint fogla
landó törvénybe, ahogyan azt a kormány kívánja.

VII. tc. Az egyház szeretetszolgálatáról.
AJ A szeretetszolgálat (diakónia) meghatározása. (Elhatáro

landó a missziótól; kerüljük a megtévesztő belmisszió kifejezést!) — 
B) gyülekezeti és anyaházi szeretetszolgálat. — C) A szeretetszol
gálat végzői: elhívottak (diakonisszák, diakónusok) és közösségek, 
ül minden egyháztag. — D) A szeretetszolgálat ágai. — E) Fel
ügyelet. — F) A szeretetszolgálat elhívott végzőinek képzése, képe
sítése és kibocsátása.

VIII. tc. Az egyház intézményeiről.
Esetleg így: az egyház iskoláiról és egyéb intézményeiről. Az 

iskolákról akár'külön tc-et is lehet szerkeszteni. Itt csak durva váz
latot adok: Iskolák. Lelkészkénző. általában egyházi munkáskénző, 
diakonisszanevelő stb. intézetek. Gusztáv Adolf Gvámintézet, Bel- 
missziói Otthonok. Könyvkiadó intézetek. A felügyelet felettük. 
Részvételük az egyház kormányzatában. A törvénynek kerettörvény
nek kell maradnia.

IX. tc. Az egyház háztartásáról.
Idetartozik az egyház nyugdíjintézetének, a központi pénztár

nak. a fizetéskiegészítő rendszernek az ügye.

X. tc. Az egyházi bíráskodásról.
Lásd az 1948. szept.—októberi Lelkipásztor-beli cikkemet, 380. 1

XI. tc. Az egyház állambeli jogállásával kapcsolatos ügyekről.
Itt kellene törvénybe foglalni azokat a megállapításokat, ame

lyek egyházunk állambeli jogállásával közvetlenül kapcsolatosak.
Befejezésül megjegyzem, hogy sok problémára — köztük pl. a 

nőknek az egyházkonnányzntban való részvételére, a levita szó új 
alkalmazása a liturgia-megállapítás joga kérdésére — szándékosan 
nem tértem ki. Egyelőre bizonyosan ennyi is elég.
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Ökumenikus ő rá lló 
Külföld; tanulmányúton levő fiatal lelkészeink közös munkával a Lelki- 

pásztor részére az egész világra kiterjedő legfrissebb rövid egyházrajzot készí
tettek. Összefoglalásukban a világ keresztyénségének jelenlegi helyzetére és 
eseményeire szorítkoznak a legújabb adatok alapján. A helyzetképet orszá
gonként rajzolják meg. Nem foglalkoznak a római katolikus keresztyénséggel, 
mert ez a felekezet nem vesz részt az ökumenikus munkában. Csupán röviden 
jellemezhetik a keleti orthodox keresztyénség életmegnyilvánulásait. Ellenben 
különös figyelmet igyekeznek szentelni az evangélikus egyházak életének.

Az Ösztöndíjasok Munkaközösségének cikkeit sorozatosan közöljük. Az 
„egész látóhatárral" jó szolgálatot tesznek hazai lelkész! karunknak.

Franciaország.
A francia protestantizmuson belül annyira nem éles a felekezetekre való 

tagolódás, hogy nemcsak az egyház egyszerű tagjai, hanem sokszor egy-egy 
teológiai fakultás hallgatói sem tudják egymásról, melyikük tartozik a refor
mátus, melyik az evangélikus egyházhoz.

A lakosságnak egy negyvenedét szokták általában protestánsnak tekin
teni (ezen belül 6 tized református, 3 tized evangélikus, 1 tized baptista). 
A protestáns egyházakban megkereszteltek száma jóval több ennél, azonban 
az egyházak csak azt tekintik egyháztagnak, aki az egyház életében tényle
gesen résztvesz, bár írásbeli nyilatkozatot nem kérnek erre vonatkozólag.

Hogy kisebbségi voltukban is erősek, sőt növekedők, azt elsősorban 
eleven evangélizáló munkájuknak köszönhetik. Párizsi évenkinti nagy evan- 
gélizációjuk több mint tízezer főnyi tömeget szokott megmozgatni. Az evan- 
gélizációs munkában tevékenyen részt vesz a francia protestáns egyházak 
szövetségének világszerte ismert elnöke, Maró Boegner is.

Az említett szövetség (Fédération des égtises protestantes de la Francé) 
komoly erkölcsi erőt képvisel. Közérdekű kérdésekben adott nyilatkozatait 
mindig érdeklődés kíséri. Legutóbb a fogoly- és internálótáborokban uralkodó 
állapotokat tette szóvá.

Országuk határain túl is igen kedvelt, sokat olvasott hetilapjuk a 
Réforme, mely egyházi hírek mellett a politikai, gazdasági és szellemi élet 
fő eseményeivel is részletesen foglalkozik.

Megszégyenítően erős a missziói munkájuk: míg Franciaországban egy 
millió, addig a francia misszió fő területén, Madagaszkár szigetén két millió 
a protestánsok száma (itt a munkában norvég misszionáriusok és termé
szetesen bennszülött lelkészek is résztvesznek).

Három teológiai fakultásuk: Párizs, Strassbourg, Montpellier közül a 
másodiknak van leginkább evangélikus jellege, mindhárom fakultáson együtt 
adnak elő református és evangélikus tanárok; a hallgatók aztán saját egy
házuk által összehívóit bizottság előtt tesz.nek vizsgál. Legismertebb pro
fesszoraik (a Str^sbourgban is előadó baseü O. Cullmann mellett) a rend- 
szeies teológia tanára Párizsban: Maury professzor (Barth Károly teológiá
jának képviselője) s az újtestamentomi tanszéken Goguel professzor (a tör-' 
ténet-kritikai iskolához tartozik). Egy neucháteli kiadóvállalat francia és fran
cia-svájci teológusok közös munkájával folytatólagosan ad ki egy kommentár
sorozatot az Ó- és Üjtestamentom valamennyi könyvéhez s kézikönyvet a 

 teológia minden ágában.



Olaszország.
Olaszország legnagyobb protestáns egyháza, a valdens, sem jelent töb- 

bet a lakosság 1—2 ezrelékénél. Ez a néhány tízezer leiket számláló egyház 
ionban nemcsak az európai protestantizmus előtt közismert, hanem — s ez 

talán még nagyobb szó — az olasz katolicizmus előtt is megbecsülésben áll.
Súlypontjuk a francia határ közelében lévő piemonti völgyekben van, 

itt tartják évenkinti zsinatukat Tőrre Pe'liceben, itt építi ifjúságuk Praly falu 
mellett önkéntes munkával és nemzetközi segítséggel Agápé nevű ifjúsági 
otthonát. Ez a munka ma már az egész világ keresztyénsége előtt ismert.

Erőteljes ewngélizációikon szerte az országban saját gyülekezeteiknek 
sokszorosát kitevő tömegek szoktak megjelenni.

A Dél-Amerikába kivándorolt valdensekkel kapcsolatuk olyan szoros, 
hogy az ottani gyülekezetek, mint hatodik egyházmegye, szervesen az olasz- 
országi egyházhoz tartoznak. A hat egyházmegye felett áll mint egyház- 
közigazgatási szerv a Valdens Tanács, 4 lelkész és 3 laikus taggal.

Az államhoz váló viszonyuk ma is bizonytalan: ma is érvényben van 
a Vatikánnak Mussolinivel kötött szerződése, mely a katolikus egyházat 
egyedüli „államvallásnak" ismeri el Olaszországban.

Rómában kétemeletes modern épületben van teológiai főiskolájuk, 4 pro
fesszorral s átlagban 12—15 hallgatóval. Csaknem mindegyik lelkészük tanult 
külföldi teológián s beszél legalább egy idegen nyelvet. A rendszeres teológia 
tanára, V. Vinay, Barth Károly tanítványa (még Bonnból), nemrég lett a 
baseli egyetem tb. doktora. Betegség miatt néhány éve nyugalombavonult 
fiatal egyháztörténészük, G. Miegge, Lutherről szóló, több kötetre tervezett 
munkájának első kötete 1946-ban jelent meg. Teológiai folyóiratuk címe: 
Prötestantesimo.

A valdenseknél kisebb methodista és baptista egyház mellett kis evan
gélikus egyház is van. Olaszországban 2 lelkésszel (Milano, Róma) és hét 
templommal. Capri szigetén lévő templomukat már a hábq^ú után szentel
ték fel. A római gyülekezethez tartozó legtávolabbi szórvány és templom 
Rómától mintegy 500 kilométerre van!

Ausztria.
Ausztriában a lakosság 5%-át magábanfoglaló evangélikus egyház mel

leit más protestánsok nincsenek jelentős számban.
Az evangélikus egyház munkája a háború óta két irányban mutat erő

södést. Egyrészt belső egység munkálására van szükség. Evangélikus gyüle
kezetek ugyanis jórészt vagy olyan községekben maradtak meg, melyek 
annyira messze és magasan fekszenek az Alpok között, hogy oda az ellen
reformáció nem jutott el, vagy pedig a XIX. század folyamán a katolicizmus 
elleni puszta oppozicióbó! váltak egész gyülekezetek evangélikussá. Mindkét 
típusú gyülekezetekben az evangélium mélyebb megismertetésére van szük
ség, ezért erős törekvések vannak a prédikáció elmélyítésére s megeleveni- 
tésére, s a gyülekezetek egymásközti kapcsolatainak ápolására. — Másrészt 
a külföldi kapcsolatok fejlesztésén fáradoznak. A háború után az osztrák 
evangélikus egyház elvéit a németországi evangélikus egyháztól, melyben a/. 
Anschluss alkalmával a nemzeti szocializmus bekényszerítette, a szakadás 
azonban nemcsak jogilag ment végbe, hanem lelkileg is olyan mély volt, hogy 
ma a kapcsolatok felvétele csak lépésről-lépésre lassan halad. Ezzel párhuza
mosan más országokkal, főleg a svéd evangélikus egyházzal építenek ki ka.p-
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csőlátókat. E munkában az osztrák evangélikus egyház sokat köszönhet püspö
kének, Gerhard May-nak, aki az Egyházak Világtanácsa 90 tagú végrehajtó- 
bizottságának is tagja.

Ausztria 7 református gyülekezetének élén saját szuperintendens áll„ 
a református és evangélikus egyház zsinata azonban együtt tartja üléseit. 
Ugyancsak közös a bécsi teológiai fakultás is, melynek professzorai közüt 
legjobban ismert a Kálvin-kutató J. Bohatpc. 1947-ben A. Nygrén, 1948-ban 
R. Bring professzor látogatta meg a fakultást, egy fiatal uppsalai teológiai 
tanár, Bo Reicke pedig egy egész féléven át tartott előadásokat.

Teológiai s egyben gyakorlati egyházi kérdésekkel is foglalkozó folyó
iratuk a May püspök szerkesztésében megjelenő Amt und Gemeinde.

Lélékszám szerint kicsiny, de történelmi érdekességű a múlt század 
végén, Rómától való elszakadási törekvések közben keletkezett ú- n. ókato- 
likus egyház (nem tévesztendő össze a „máriavita" egyházzal), mely szoros, 
kapcsolatot tart svájci és németországi hittestvéreivel s résztvesz az öku
menikus mozgalomban is.

Németország.
Általános egyházi helyzet.
A háború befejeztével Németországból érkező első hírek teljes demora- 

lizálódásról, s ennek megfelelően az egyházi élet iránti érdeklődés teljes 
hiányáról adtak számot. Az egy-két évvel később Németországban járt kül
földi teológusok és egyházi vezetők1 sem tagadták, hogy a német nép nagy- 
része elidegenedett az egyháztól.

Azok az életre mutató jelek, melyek már az első időkben is mutatkoz
tak, egyre erősebbek, úgyhogy ma már föltétlenül lehet beszélni a német 
egyházi élet bizonyos megeievenedéscről.

Az első kábultság elmúltával a német egyházi segélyszervezet (Hilfs
werk) munkája nyomán kezdődött eleven egyházi munka. A Hilfswerk 
iránti érdeklődés nem egyszerűen abból támadt, hogy ez a szervezet osztotta 
szét a mindenfelől egyházi forrásokból érkező élelmiszereket és más szeretet- 
adományokat, — a Hilfswerk az egyházakon belül önsegélyző munkát is 
szervezett s működésével tízezreket állított be a keresztyén szeretetszolgá
latba. Az' ige iránt újból jelentkező éhség csillapításáról is a Hilfswerk gon
doskodott Bibliák szétosztásával s a lelkészhiányon is igyekezett segíteni 
az első katechéta-tanfolyamok megindításával.

A Hilfswerk munkájából nőtt ki a ma egyre nagyobb méreteket öltő 
német laikusmunka. 1947-ben a német evangélikus és református egyházak 
több mint 2500 laikus katechétát képeztek ki. Sziléziában az evangélikus egy
háznak csak 8 lelkésze, ellenben 120 laikus prédikátora van, akik 250 gyüle
kezetben látják el az igehirdeló'i szolgálatot. Hogy a laikusoknak az egyház 
életében való munkája nem esetleges, hanem az egyház iránti felelősség- 
tudat is együttjár vele, arra mutat az is, hogy mikor az evangélikus egyház 
új alkotmánya az egyház élére a püspöki kart állította, ez nemcsak a teoló
gusok részéről váltott ki kritikát, de laikusok oldaláról is.

Az iskolán kívüli ifjúság gondozásában is vesznek részt laikusok. A 
berKn-brandénbtirgi evangélikus egyház tervezetet dolgozott ki arról, hogy 
az ifjakat és leányokat 18 éves korban „egyházi tanfolyamra" gyűjtik össze 
böjt idejében, ezeknek előadói, nevelői közé !« mindig állítanak laikusokat.



I g e n  biztató az e g y e t e m e k e n  fo l y ó  e g y h á z i  m u n k a ,  melynek ösztönzője, 
irányítója az ugyancsak laikus R. v. T h a d d e n . Az „egyetemista gyülekezetek" 

dentengemeinde) sok helyütt csak keresztyén mázzal bevont tudományos 
nkát végeznek, néha azonban- egészen váratlanul válnak eleven missziói 

Oldattal eltelt gyülekezetekké.
Lelki elevenedésről számolnak be a német hadifogolytáborokról szóló 

hírek is. Gyakran 4—5 ezer, nem is egy táborban lévő hadifogoly gondozása 
Kárul egy-egy lelkészre, ilyenkor a foglyok maguk alkotnak bibliaköröket s 

vülekeznek” össze közös bibliaolvasásra, imádságra. Az Egyházak Világ- 
t” nácsa s a Lutheránus Világszövetség bibliákon kivül havonkint megjelenő 
isággal is ellátja őket. Az elmúlt évben az angliai hadifoglyok között egy 
teológiai fakultás" is működött.

K ü h n is s z ió i  szolgálatra ma mintegy 280 jelölt készül. Szolgálatbaállí- 
tásukról s a többi, mintegy 450 misszionáriusról, akik kiilmissziói területeken 
vannak, a Nemzetközi Missziói Tanács és ugyancsak a Lutheránus Világ- 
szövetség gondoskodik* addig, míg a német egyházak maguk is képesek lesz
nek a szükséges költségeket fedezni.

Mindezek, ha nem is elszigetelt jelenségek, de nem is valami átfogó 
nagy megújulásnak a megnyilatkozásai. Mindenesetre intő és örvendeztető 
jelei annak, hogy Isten Szentlelke ott is munkálkodik, ahol emberi szemmel 
csak pusztulást és nyomorúságot látunk.

Egyházszervezeti kérdések.
Az egyházak belső é'etében komoly problémát jelentett a háború után 

a 28 evangélikus, református és uniált tartományi e g y h á z  e g y e s ü lé s é n e k  
k é r d é s e *  (Az 1817-es „Porosz Unió“-kor evangélikus és református gyüle
kezetek egy szervezetbe kényszerítése által keletkezett.)

A probléma még a nemzeti szocializmus elleni egyházi harcra3 nyúlik 
vissza. Azokban a tartományi egyházakban, ahol a „német keresztyének" 
jutottak vezetéshez, a hitvalló evangélikus, református és „uniált" keresz
tyének a Hitvalló Egyházban tömörültek. Négy evangélikus tartományi egy
ház viszont meg tudta őrizni magát a német keresztyének befolyásától.

így az egyházi harc idején szervezetileg különállt a Hitvalló Egyház 
és a négy evangélikus egyház. Ez utóbbiak tanácskozásain azonban reszt
vettek a német-keresztyén vezetés alatt álló evangélikus egyházak hitvalló 
vezetői, ill. képviselői is. így alakult ki egy evangélikus egység (Luther- 
Tanács), mely a tartományi egyházaknak a háború utáni egyesülését csak 
úgy tudta e'képzelni, hogy a különféle hitvallások alkotnak egyházakat s ezek 
e g y h á z i s z ö v e ts é g b e  tömörülnek. A Hitvalló Egyház viszont s ebben elsősor
ban Barlh Károly tanítványai azon a véleményen voltak, hogy az evangélikus, 
református és uniált tartományi egyházakból e g y  e g y h á z  alakulhat, közös hit - 
vallási alapul a b a r m e n i  T e o ló g ia i  N y i la t k o z a to t  fo g a d v a  é ld

Sainos, mikor a kérdés megvitatására a háború után sor került, a két 
fél között nem annyira teológiai beszélgetés, mint inkább egyházpolitikai vita 
indult meg. Ebbe belekapcsolódott a svájci egyházi sajtó is s hangnem tekin
tetében a vita olykor nem sokban különbözött a napi sajtó vitáitól. A múltra 
és jelenre nézve egyaránt bőséggel érték vádak a lutheránusokat, evangélikus 
részről viszont A s m u s s e n  azzal vádolta Barth Károlyt, hogy az ő beavatko
zása nehezitt a kibontakozást. Az evangélikus W u r m  püspök higgadt, tárgyi
lagos megnyilatkozásainak köszönhető, hogy a vita jobban el nem fajult.



Wurm püspök éppen az említett négy evangélikus egyház egyikének 
most nyugalomba vonuló püspöke, de igen nagy tiszteletnek örvend a Hit
valló Egyház köreiben is. Annakidején az ö letartóztatására irányuló kísérlet 
volt a nemzeti szocializmus első nyílt veresége, 1936-ban: utcai tömegtünte
tések és küldöttségek seregének követelésére kénytelenek voltak elrendelni 
szabadonbocsátását. ö  lett az elnöke az 1948 júliusában Eisenachban meg
alakult, az összes tartományi egyházakat magábanfoglaló szervezet központi 
tanácsának.

Ez a szervezet az EuangeUsche Kirche in Deutsctilahd (EKiD) nevet 
viseli s alapokmánya szerint „evangélikus, református és uniált egyházak 
szövetsége“ (Bund). A 28 tartományi egyházat, mintegy 40 millió lelket, Né
metország lakosságának 60%-át foglalja magában. A lutheránus egyházak 
fele, kilenc tartományi egyház ugyancsak Eisenachban, az EKiD megalakulása 
előtt, a Vereinigte E vangel isch-Luther is eh e Kirche Deutschlands-ban (VELKD) 
egyesült, kötelezőnek ismervén el magára a meg nem változtatott Ágostai 
Hitvallást is, vállalva azonban az EKiD-ben való tagságot is. Ezen egyház 
élére a püspöki kar elnökéül Meiser bajor püspököt választották. A többi evan
gélikus egyház fenntartás nélkül csatlakozott az EKiD-hez, de külön hang
súlyozta testvéri közösségét a VELKD evangélikusságával. A csatlakozók 
Közül kimaradtak azonban a Lutheránus Szabadegyházak.

A két eisenachi gyűléssel a problémák nem oldódtak meg. Egyik oldal
ról hangsúlyozzák, hogy az EKiD „szövetség ugyan, de egyre inkább egy
házzá kell lennie", — evangélikus részről viszont hevesen tiltakoznak az ellen, 
hogy egyháznak tekintsenek egy olyan alakulást, melyben nincs egység a 
tanításra nézve. Mindenesetre Eisenach óta sokkal világosabb, tisztázódot- 
tabb a helyzet.

Teológia.
A teológiai élet5 a nehéz könyvkiadási lehetőségek miatt meg sem 

közelíti a 30-as évek elevenségét, központjai most a teológiai fakultások mel
lett a szép számmal megjelenő teológiai folyóiratok.

A leglátogatobbak teológiai fakultások Tübingen, Göltingen és Erlangen. 
Mindhárom helyen a hallgatók száma 400 körül van. Tübingen jelentőségét 
igen nagy mértékben fokozza, hogy ott van ma Németország legnagyobb 
egyetemi könyvtára, mely a háború folyamán semmi kárt nem szenvedett. 
Tanárai között van K. Heim, H. Thíelicke, A. Köberle. Göttingenben három 
jelentős teológiai folyóiratot is szerkesztenek a fakultás tanárai. Erlangen 
ma is lutheránus teológia erőssége H. Sass£ és W. Elért, P. Althaus és W. 
Kunneth révén. Legkisebb a hallgatók létszáma a rostocki és. greifswatdi 
fakultáson (30—35).

Az egyházegyesítési törekvésekkel kapcsolatos teológiai problémákat 
Asmussen tervei szerint és felszólítására elsősorban a teológiai fakultások 
vitatják meg. Ezek a problémák: az egyház, a hitvallás, az úrvacsora. Velük 
foglalkozó füzetes kiadványok tucatjával jelentek meg.

A folyóirat-irodalomban a Theologische Literaturzeitunyon kívül a Ver- 
kündigung und Forschung közöl bő ismertetéseket a német és külföldi teoló
giai irodalomról (nagyobb időközökben összevont számokban jelenik meg, 
szerkesztője a göttingeni egyháztörténész, E. Wolf.) Óiból megjelenik az 
Evttmgelische Theologie (Szerkesztik: H. Jwand, W. Niesel, W. TriUhaas, E.



mm-; j 'e o lo g i s c h e  R u n d s c h a u  ( B u l t m a i m )  és a Z e i tw e n d e  ( L i i j e ,  L ö w e n ic h ,  
°  n e h t  valamint az E v a n g e l i s c h - L u th e r i s c h e  K ir c h e n z e i tu n g  (szerk. E. K in -  

, n'az 1947-ben megnyitott neuendettelsaui teológiai főiskola tanára.) A gya- 
(*eT\ü  teológiával és egyházi élettel foglalkozó régebbi lapok összevonásával 

I  ,?ri indítottak M o n a t s b lü t t e r  f i i r  P a s to r a l th e o lo g ie  címen. 1947-ben, tudták 
UJak kiadni a Z e i t s c h r i f t  für K ir c h e n g e s c h ic h le  1943—44-es évfolyamát, a lap 

‘újraindításán fáradoznak. Gyakran jelennek meg teológiai tárgyú cikkek át- 
j óbb jellegű tudományos folyóiratokban (Die Zeichen dér Zeit, Unterwegs, 
Universitas, Die Wandlung stb.)

A gyakorlati szolgálatban álló lelkészeknek a teológiai életbe való inten- 
jv bevonására is vannak komoly törekvések. Az oldenburgi evangélikus egy

házban például „Tneologische Kammer“-t hívtak létre; feladata, hogy állást 
foglaljon teológiailag a gyakorlati egyházi élet fő kérdéseiben, gondoskodjék 
arról, hogy a lelkészkonferenciáknak mindig legyen teológiai anyaga is s 
hogy’ minden lelkész ötévenkint egy-egy tudományos teológiai munkát 
készítsen.

A külföldi teológiai élettel való kapcsolatokat mozdították elő svájci, 
svéd és amerikai teológusok előadásai német egyetemeken, valamint ösztön
díjak fiatal német lelkészek részére. A jelen tanévben a svájci egyetemeken 
mintegy 60, Amerikában több mint 20, Lundban 6 német teol. hallgató van.

A katolikus teológiával, való kapcsolatokat ápolja a müncheni Institut 
für Reformationsforschung, melyben protestáns és katolikus tudósok együtt 
dolgoznak.

A német evangélikus és református egyházak az egyházi életnek itt 
ismertetett mindhárom területén (lelki élet, egyházegyesülés, teológiai élet) 
komoly kérdésekkel állnak szemben s országuk súlyos politikai és gazdasági 
helyzetében sem riadnak vissza e kérdések és feladatok meglátásától.

T. L.

Jegyzetek:
1 V. ö.: „Németország a tegnap és a holnap között." (Lelkipásztor, 

1947. IX.)
2 V. ö.: „Mai német egyházi helyzet — háromféle szemmel." (Lelki- 

pásztor, 1948. február.)
3 V. ö.: „A hitvalló egyház útja." (Lelkipásztor, 1948. júl.—aug.)
< V. ö.: Benczúr L. cikkével a barmeni hitvallásról. (Evangélikus Theo- 

logia, 1947.)
5 V. ö.: „Tneologische Literaturzeitung" (Evangélikus Theologia, 1948. 

3. szám.)
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Liturgikus magatartás
8. Kazuáliák

A kazuális, vagyis, olyan istentiszteleti cselekvények rendjét, 
amelyek a keresztyén ember életének fontos eseményeivel „kázu- 
.saivál" kapcsolatosak, „Liturgikus Rendünk'* nem foglalja magában. 
Ezen a téren azután az egységes szabályozás híján a legnagyobb 
a sokféleség, az alkalmazkodás az egyes meggyökeresedett helyes, 
vagy helytelen gyülekezeti szokásokhoz. Legjellemzőbb az itt mu
tatkozó káoszra az a körülmény, hogy amikor idegen gyülekezet
ben végzünk ilyen szolgálatot, első kérdésünk a helyi lelkészhez, 
vagy az egyházfihoz (!) az, hogy itt mi a szokás, „hogyan csinálják."

E sorokban feladatunk a kazuáliákkal kapcsolatban is csak a 
helyes liturgikus magatartás megállapítása. Egységes rendjük sza
bályozása az egyház illetékeseinek feladata. Helyes megoldására 
azonban az alábbi fejtegetésekből is menthetők bizonyos támpontok.

Sorra vesszük a keresztelést és vele kapcsolatban az egyház
kelést, a konfirmációt, az esketést, a temetést és rámutatunk majd 
az avatási (szentelési) szertartások alkalmával tanúsítandó litur
gikus magatartás főbb szempontjaira is.

A k e r e s z t e l é s
Ezzel a liturgikus cselekvénnyel a keresztség szentségét szol

gáltatjuk ki. Végrehajtásának ieírásában elsősorban a gyermekek 
megkeresztelését tartjuk szem előtt.

A keresztségben Isten cselekszik: „odakínálja a maga kegyel
mét" (Ág. Hitv. IX. c.). Ajándéka vagy haszna: „Eszközli a bűnök 
bocsánatát, megszabadít a haláltól és az ördögtől s örök üdvössé
get ád mindazoknak, akik hiszik azt, amit Isten igéje és ígérete 
mond." (Kis Káté.) Vagyis: a keresztséggel „beleplántáltatunk a 
Szentháromság egy igaz Isten lénykörébe..., Isten gyermekei 
leszünk" (Prőhle: „A hit világa" 266. 1.).

A keresztségnél tehát fontosabb egyházi cselekvényt el sem 
lehet gondolni. Kiszolgáltatásának azért méltó keretek között kell 
végbemennie. Másrészt azonban Isten cselekvése szuverén és nem 
függ az emberi szertartás formáitól. Ezért kerülni kell minden 
olyan magatartást és eljárást, amely mágiát sejttethetne.

Egy másik szempont szerint a keresztség által a Szentlélek 
belehelyez az egyház ölébe is (Nagy Káté), vagyis beleplántál a 
hívők közösségébe. Ehhez a jelentőségéhez tehát méltatlan, ha ki
szolgáltatása zugban történik, úgyhogy csak a közvetlenül érdekel
tek vesznek róla tudomást. Üj tagjának testébe való beiktatása az 
egész egyház számára fontos esemény, különösen közelről érinti 
tehát a gyülekezetét. Ezért méltó és szükséges, hogy a keresztelés 
o gyülekezet jelenlétében folyjék le! Természetes kerete tehát a 
gyülekezet istentiszteleti közössége. Beiktatása a gyülekezet isten- 
tiszteletébe azért is felette kívánatos, mert ettől remélni lehet a 
keresztség fontosságának és páratlan jelentőségének a köztudatban



való újraébredését. Nem vesztegetünk sok szót arra a köztudomású 
szo morú tényre, hogy hiveink bűnös módon mennyire nem becsülik 
mes a keresztséig áldását. Világos, hogy ennek a hálátlanságnak a ki- 

küszöbölésére nemcsak teológiai eszmélkedésre van szükség. Ez egy
házunkban, hála legyen érte Istennek, folyik. De szükséges a hivek 

nagyon komoly lelkipásztori tanítása és nevelése is. Ennek pedig szem
léletes és hatásos módja a keresztelés beépítése a gyülekezeti isten- 
--tiszteletbe. Ez mai istentiszteleti rendünk mellett könnyen lehetsé- 
ges. a  keresztelés a szószéki és a befejező oltári szolgálat között 
a  keretek szétfeszítése nélkül is elhelyezhető, amint ez ma több 
 gyülekezetben már meg is történt. Igen megfelelő keret a keresz
ib e  számára a gyerm ekisten tiszte let is. Időnként iktassuk be ebbe 
is A gyülekezet legeredményesebb nevelése ezen a téren is a gyer
mekeken keresztül történik.

A keresztelés helye  mindenképen a templom! Otthon csak 
kényszerítő szükség esetén kereszteljünk. Ha egyesek talán még 
mindig ,.előkelőnek" tartják az otthon való keresztelést, vétkezünk, 
ha ezzel az igénnyel szemben engedékenyek vagyunk. Csak kénye
lemszeretet kívánja és a hitetlen vakság a keresztség kincse iránt, 
amellyel magát a keresztelési szertartást csak „szokáskövetelte" 
függelékként illesztik a családi ünnephez.

A templomban a keresztelőkő m elle tt folyik le a cselekvény. 
A római katolikus egyház rítusa szerint a szertartás a templom- 
ajtónál kezdődik és maga a keresztelés a keresztelési kápolnában 
történik. Kényszerítő szükség, pl. nagy hideg esetén a püspök enge
délyével a sekrestyében is lehet keresztelni. Mi a keresztelőkő mel
lett keresztelünk. Ez magától értetődő ott, ahol a keresztelőkő nem 
áll közvetlenül az oltár előtt. Templomainknak talán többségében 
azonban az oltár előtt helyezték el, és ezért meghonosodott, a szer
tartás lebonyolítása az oltár előtt. Ez az egyházi tradícióval ellen
kezik, mert ez az oltárban csak az oltári szentség kiszolgáltatásának 
és az istenimédásnak helyét látja. Ennek ellenére abból a meg
fontolásból, hogy a keresztség is szentség, nem látom értelmetlen
nek és elvetendőnek kiszolgáltatási szertartásának elvégzését az 
oltárnál, ha a keresztelőkő közvetlenül előtte áll. De értelmetlen, 
ha ez oldalt van. Nagy hideg esetén, ha az istentisztelettől elkülö- 
nüTten történik keresztelés, természetesen mi is keresztelhetünk a 
.sekrestyében. Hogy ennek, mint a templom egyik részének, minden
képen méltó keretet kell nyújtania, erre az előzőkben már rámu
tattunk.

K eresztelési szertartásunk  elemei Lutherre nyúlnak vissza, aki 
1523-ban „Das Taufbüchlein verdeutscht" cím alatt kiadta a Wit- 
tenbergben szokásos keresztelési rítust. Művében lényegében csat
lakozik a hagyományos egyházi szertartási rendhez. Üj benne az 
evangéhum infantium (Mk. 10, 13—16) és rövidebbek az exorcismu- 
sok, ördögűzések. 1526-ban Luther újból kiadta a „Taufbüchleint" 
„neu zugerichtet." Ebben már elhagyta többek között az assuflatio-t, 
a datio salis-t, a hephata-t, a kétszeri megkenést és a gyertya nyúj
tását. Ezek közül az assuflatio és a datio salis a római ritus szerint
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a templomajtónál megy végbe. Az előbbi abban áll, hogy a liturgus 
ráfúj a megkeresztelendő gyermekre és felszólítja az immundus 
spiritus-t hogy távozzék és adja át helyét a Szenti éleknek. A datio 
salis pedig úgy megy végbe, hogy a pap néhány szem megszentelt 
sót ad a gyermek szájába, miközben így szól; „Accipe sál sapiense 
. .. et-c.“ Már bent a templomban, de még bizonyos távolságra a 
keresztelőkétől, a r. kát. liturgus jobb hüvelykujját megnedvesíti 
saját nyálával és vonatkozással Mk. 7, 33—34-re, megérinti a gyer
mek jobb, majd bal fülcimpáját és így szól: „Ephpheta-quod est 
adaperire“, majd orra két oldalát e szavakkal: „In odorem-suavita- 
tis.“ Az említett megkenés abból áll, hogy a liturgus szentelt olaj
jal kereszt alakjában megkeni a gyermek csupasz mellét, majd nya
kát a „lapockacsontok között. Az égő gyertyát az egész kereszteli 
szertartás befejező aktusaként a liturgus megfelelő szavak kíséreté
ben a keresztszülő kezébe adja annak jelképezésére, hogy a meg
keresztelt a világosságban járó életre kötelezett, és immár képes is.

Részletesebben tértünk ki ezekre a szimbolikus cselekedetekre, 
hogy lássuk, milyen gazdag volt a keresztelési szertartás Luther 
,,Taufbüchleinjének“ az alapján még évekig a megreformált egy
házban is. A könyvecske előszavában Luther hangsúlyozza, hogy a 
külsőségek csak másodrangú jelentőségűek és a legfontosabb az 
hogy a keresztelésnél hitet kérjünk, igét hallgassunk és imádkoz
zunk. Ebben természetesen igaza van. Kérdés azonban, hogv az 
említett nagyonis beszédes szimbolikus elemekben gazdag kereszté1 ési 
rend mellett olyan jelentéktelenné válhatott volna-e a keresztség, 
az egyház népének tudatában, mint ahogyan ez bekövetkezett.

Keresztelési könyvecskéjének második formájában is meg
hagyta Luther a régi szertartásnak azt a részét, amelyben a litur
gus a szorosan vett keresztelés végeztével fehér kendöve1 (,-Wester- 
hemd“, a latin ,,vestis“ szó után) letakarja a megkeresztelt gyer
mek fejét, emlékeztetésül az ősi fehér ruhára, ill. jelképéül a ke- 
resztségben elnyert tisztaságnak. Megmaradt továbbá a kétszeri 
exorcismus. a megkeresztelt gyermek hom’okának és mellének meg
jelölése a kereszt jelével, az abrenuntiatio, vagyis az ellentmondás 
az ördögnek és az egész cselekvénynek tagolódása két szakaszra: 
a templomajtónál és a keresztelőkőnél lefolyó két részre.

Ezekből az elemekből a nálunk ma már többé nem tagolt cse
lek vényben csak a gyermek megjelölése a kereszt jelével és külö
nös módon minden raci omalisztikus fejlődés ellenére is az abre
nuntiatio maradt meg. Még a Gyurátz-féle Agendában is szerepel 
ebben a formában: ,,Mi ellene mondunk . . .  a bűnnek stb.“

A következőkben a keresztelés alkalmával tanúsítandó litur
gikus magatartás leírásában szükségképen kialakult bizouvos rend 
is, amely szerint a keresztelés ma elvégezhető volna. Ennek egysé
ges szabá’yozása, ismételjük, az egyház sürgős feladata.

Budaker Oszkár.



Julius Schniewind
Most érkezett el hozzánk halálának híre. Távozása nagy vesztesége 

mind a német evangélikus egyháznak, mind a világ evangélikusságána.k. 
rvászolói között szép számmal vannak olyan magyar evangélikus lelkészek is, 
?kik nemcsak munkáiból, hanem személyesen, közelről is ismerhették Krisz
tusnak és a Krisztus tudományának ezt az alázatos, melegszívű, nagytudású
szolgáját.

Az újszövetségi szentírástudomány professzora volt a hallei Luther- 
egyetemen. Munkájában Martin Kahler, a hallei nagy biblicista szisztematikus 
örökségének őrzője és folytatója, A hitvallásos-biblikus teológia egyik leg
markánsabb képviselője a két világháború közti időben. Nagyszámú cikke, 
kisebb értekezése mellett legismertebbek az Evangeliom című monográfiája, 
melyben az evangélium szó profán és bibliai jelentéstartalmát vizsgálja, vala
mint Máté és Márk evangéliumaihoz írott kommentárjai a Neues Testament 
Deutsch — sorozatban. írásmagyarázati vezérelve: az Írást az Írás magya
rázza' a legjobban. Mestere az írás összefüggései kutatásának, a parallel és 
rokon helyekkel való megvilágítás módszerének.

Írásbeli munkát azonban közelről sem érzékeltetik megragadó, csendes- 
szavú, de mélységes hittől és csodálatos meleg szeretettől izzó személyiségét. 
Nem a világtól elvonuló, száraz tudós volt, hanem áldott nevelő, lelkésznern- 
zedékek nevelője. Hallgatói félig tréfásan, de alapjában mégis nagyon komo
lyan „a prófétának'1 hívták. Amikor szikár, magas aszkétaalakja felmagasodott 
előttünk és néhány percnyi átmenet után szava átforrósodott a belső tűztől, 
elveszett körülötte, de körülöttünk is ez a világ; ott jártunk vele Pál apostol 
és az őskeresztyén gyülekezetek világában. Legkedvesebb emlékeim közé tar
toznak „offener Abend“-jei, amelyeken otthonában, hallgatóinak nagy családja 
körében, éjszakába nyúló beszélgetések során kerültek elő a stúdium és az 
egyházi élet apró és nagy kérdései. A magyarokat őszintén szerette és ezt 
a szeretetét nemcsak szóval, mindig segíteni kész jótanácsaival, hanem azzal 
is megmutatta, hogy otthona mindig nyitva állt előttünk. Hitvalló magatartás i 
miatt a nemzetiszocializmus utolsó éveiben sok szenvedést, megaláztatást kel
lett elviselnie. Egy .évre eltiltották a katedrától, de azután is állandó felügye
let alatt állott. A sok megpróbáltatás között a legsúlyosabb volt és a legjob
ban megtörte felnőtt fiának halála. A sok teher alatt azonban annál kristály
tisztábban szólt az ajkáról és sugárzott át megtört alakján az evangélium 
örömhíre.

Isteft most, hatvanötéves korában, áldott szolgálat után magához szólí
totta Julius Schniewindet. Akik ismerhettük s akik könyveit forgatják, csend- 

’beu álljunk meg egy pillanatra halálhírének hallatára és köszönjük meg Isten
nek szolgálatát; Dr. Nagy Gyula.

É rtes ítés
A Belmissziói Munkaprogrammok fennmaradt készletét kiárusítjuk. A 

dunántúli Belmissziói Munkaprogrammokból a I., II. és IX. évfolyam kivételé
vel mind a tizennégy évfolyam kapható. Az egyetemes Belmissziói Munka- 
programmból a nyolc évfolyamból az első két évfolyam nem kapható, a többi 
mind kapható, ugyancsak kapható a centenáriumi ünnepség anyaga is. Egv 
füzet ára 2 Ft. A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében elégítjük ki. A 
megrendelés alkalmával a megrendelt példányok árát előre be kell küldeni 
Dunántúli Evangélikus Püspökség, Győr, 803.546. számú csekkszámlájára.

Győr, 1949 január 25.
DUNÁNTÚLI PÜSPÖKI HIVATAL.
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K Ö N Y V T Á R B A N

SCHOLZ LÁSZLÓ: VIASKODASUNK 
FEHÉR ÖRDÖGÖKKEL (JLIDÁS LE
VELE). — „Lelkipásztor kiadása, Győr. 
1948. 32 lap. (3.50 forint . — Az 1947. 
évi nyári gyenesdiási lelkészevangélizé- 
ción elhangzott nyolc előadás nyomta
tásban, az Újszövetség talán legkeve
sebbet használt irata alapján. A címben 
szereplő „fehér ördögök" különféle ha
mis tanítók a gyülekezeten belül, akik
kel Isten egyházának állandó a harca 
a kezdettől a végig. Ha arra gondo
lunk, hogy az újszövetségi iratokban 
milyen erős és állandó a velük való 
küzdelem és összevetjük ezt a mai ke- 
resztyénség nemtörődömségével, amely- 
lyel önmagán belül annyiszor enged 
szabad utat mindenféle vélekedésnek, 
irányzatnak és az Írással nyilván ellen
kező tévtanításnak, többnyire a hami
san értelmezett „lelkiismereti szabad
ság" elve alapján, akkor ma is égető, 
aktuális üzenetnek kell tekintenünk Jú- 
dás levelének ezt a mélyenszántó, gya
korlati megszólaltatását. Hol vannak 
ma a nem személyes, hanem igehirde
tésünk és tanításunk tisztaságáért ví
vott küzdelmek, amelyektől izzott az 
első keresztyénség, de a reformáció 
gyülekezeteinek élete is? Hol vannak 
ezek a harcok — körülöttünk és ben
nünk? Egyházunk életének forrongó, 
naponkénti súlyos döntések elé állító 
időiben, gyülekezetek ébredésért való 
viaskodásunk közben ez a kis köny

vecske is odafordítja tekintetünket az 
egyház erőforrása, a tiszta és hamist 
tatlan ige felé, s élesíti szemünket a 
élet és tanítás, igehirdetésünk tiszta 
sága, szolgálatunk teljesebbé és híísé 
gesebbé válása dolgában.

BARTH KAROLY: KIS DOGMA- 
TIKA (DOGMATIK IM GRUNDRISS) 
FORDÍTOTTA: PILDER MARIA. -
Országos református missziói munka- 
közösség kiadása. Budapest, 125 oldal. 
Ara 12.50 Ft. — A ma élő legnagyobb 
hatású protestáns teológus ezeket az 
é'.őadásokat a második világháború után 
a bonni egyetemen tartotta. Rövid ve-1 
zértételeit szabad előadásban fejtette 
ki, ami saját vallomása szerint életé-4 
ben először fordult elő. Viszont ennek 
következtében könnyebb eledel, mint 
előre írásban fogalmazott, tömören ko-j 
vácsolt súlyos mondatai. A hasonló tar-.í 
talmú, magyarul is megjelent Hiszek 
c. könyvével együtt immár nyelvünkön 
is hozzáférhetők a világhíres reform 
mátus professzornak dogmatikai gon
dolatai. A jó fordítás kiadásának ez 
adja meg különös jelentőségét. A jel
legzetes barthi teológiai gondolkozás 
ebben a kis tükörben is megfigyelhető, 
s a gyakorló evangélikus lelkészeknek 
jó lehetőséget ad a nagy, modern kál
vini teológus könnyen megvalósítható 
tanulmányozására.

Egyezmény után
A teljesség kedvéért múlt számunkban megjelent cikkünkhöz pótlólag 

közöljük a zsinati tárgyalás során, az egyezmény 3. pontja kapcsán egy
hangúan hozott következő jegyzőkönyvi határozatot: „A zsinat kérje a kor
mányt, hogy az iskolai növendékek iskolán kívüli egyházi nevelésére nézve 
nyilatkoztassa ki, hogy ezt is az egyház szabad tevékenységének körébe tar
tozónak tekinti."



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

seknek közössége mindnyájatokkal!
Szeretett Munkatársaim!

130 1949- szám. — A Luther Társaság offertóriuma a folyó évben feb- 
lltin  20 .-ára esik. Felkérem lelkésztestvéreimet, hogy azt melegen ajánlják 
IUhivek figyelmébe.

A Luther Társaság Luther születésének négyszázados évfordulóján azzal 
célkitűzéssel alakult meg, hogy a reformátor szellemi örökségét ápolja. Idők 

folyamán több válságon esett át. Most megújhodva, új lendülettel akarja szol
gálatát folytatni. Ehhez anyagi eszközökre van szüksége. Ezért kívánatos, 
.“0_y az idei offertórium különösen eredményes legyen.

Az ofiertóriurnot az egyházkerületi pénztárba kell beküldeni.
ad 17—12/11/1948. szám. Az egyháztagok nyilvántartásbavétele külö

nösen a nagyobb városokban nagy nehézségekbe ütközik. Ezért kérem, hogy 
a hívek lakhelyváltozásáról az elköltözés helye szerint illetékes lelkészi hiva
tal a beköltözés helye szerint illetékes lelkészi hivatalt az összes személyi 
adatok feltüntetésével minden esetben haladéktalanul értesítse.

A meliorációs alapból kölcsönsegélyben, tavaszbúza-vetőmag-, vagy más 
vetőm'ag-hitelben részesült lelkészeket felkérem, hogy esedékessé vált tarto
zásukat egyenlítsék ki, mert az alap az újabb kölcsönkérelmeknek csak úgy 
tud eleget tenni, ha a jótéteményben eddig részesültek az adóslevélben foglalt 
és általuk vállalt kötelezettségeknek pontosan megfelelnek. Ha valaki a le
járatokat nem jegyezte volna elő, forduljon felvilágosításért az alap ügyvivő 
helyetteséhez, Ocskay Frigyes egyházfelügyelőhöz, akinek címe: Budapest, 
III., Ürömi-u. 24. Aki az alappal szemben kötelességet mulaszt, nemcsak az 
alapot károsítja, de az az igénybevenni szándékozó lelkész-testvérek érdekeit 
is sérti.

*  *  *

ad 17—13/11/1948. szám. Miheztartás végett közlöm, hogy a püspöki 
konferencia a vasárnapi iskolai vezetők több felől jött kérésére és a vasárnapi 
iskolai munka hivatalos megbízottjának javaslatára e fontos gyülekezeti munka 
elnevezését megváltoztatta. Az országos vasárnapi iskolai munka új neve: 
„az evangélikus egyház gyermekmissziója", gyülekezeti csoportok új neve: 
„gyermekbibliakör", a vasárnapi iskolai vezetőket pedig ezentúl „gyermek- 
bibliakör vezetőkének nevezzük.

A névváltoztatást mindenek előtt az a körülmény teszi szükségessé, 
hogy az „iskola" megjelölés könnyen félreértésekre adhat alkalmat és a 
hatóságokban azt a téves gondolatot ébresztheti fel. mintha ebben a gyüle
kezeti munkában az egyházi iskolák valamilyen új formájáról lenne szó.

Az elnevezés megváltoztatása mellett szól az a tény is, hogy sohasem 
volt szerencsés és a munka lényegére rámutató a vasárnapi iskola elnevezés. 
A vasárnapi iskolai világszövetség is megváltoztatta nevét és jelenleg, mint 
a keresztyén nevelés világtanácsa az ökuménével dolgozik szoros összefüg
gésben. Református testvéreink is megváltoztatták ennek a munkának a régi 
nevét.

A névváltoztatás semmiképpen sem jelent változást a munka tekinteté
ben. A vasárnapi iskola eddig is a gyeirnekistentisztelet egy sajátos formája 
volt, — továbbra is ennek kell maradnia. A vasárnapi iskola szabad keresz
tyén munkából lett gyülekezeti munkává, — új neve alatt még fokozottabban 
kelL a gyülekezeti munkák szerves egészébe beleilleszkednie. A vasárnapi 
iskolai szolgálat mindig laikus-szolgálat volt, — a gyermekbibliakörök veze-



tése sem a lelkész, hanem a laikus munkatársak feladata. A lelkész azonban 1 
felelős munkatársaiért. Nagy gonddal válasszuk ki ezért a vezetőket, vegyük  ̂
komolyan az előkészítő órákat, kérjünk állandó tájékoztatást a gyermek- j 
bibliakörök életéről. Ajánlatos, hogy a gyermekbibliakör vezetők szolgálatuk I 
gyülekezeti és hivatalos jellegének külső kifejezéseképpen írásos megbízást 
kapjanak a gyülekezeti lelkésztől.

Ezt az alkalmat is felhasználom arra, hogy felhívjam a figyelmet a 
gyermekmisszió fontos szolgálatára, a vezetők képzését és evangélizálását 
szolgáló tanfolyamokra, a gyermekmisszió vázlatokat nyújtó havi körlevelére" 
(megrendelhető: Győr, Petőfi-tér 1. Előfizetési díj egy évre 20 forint), vala
mint a „Hogyan vezessem a vasárnapi iskolát?" című kiadványra (ugyancsak 
Győrött rendelhető meg, ára: 8 forint).

Kérjük Istent, hogy adjon tovább is alkalmat számunkra a gyermek- 
misszió szolgálatának betöltésére és adjon szívünkbe hűséget az általa kínált 
alkalmak felhasználására.

Budapest, 1949. évi január hó 20-án.

Szabó József s. k„ Túróczy Zoltán s. k.,
a dunáninneni egyházkerület a dunántúli egyházkerület

püspöke. . püspöke.
Vető Lajos dr. s. k.,

a tiszai egyházkerület 
püspöke.

Benkóczy Dániel s. k.,
a bányai egyházkerület 

püspökhelyettese.

Tanulságos részlet Túróczy Zoltán első dunántúli körleveléből
Tudatában vagyok annak, hogy a forma nem lényeg s a közigazgatás 

maga még nem az élet, de tudatában vagyok annak is, hogy Isten a rendnek 
Istene, s ép ezért nagyon kérem lelkésztestvéreimet, hogy közigazgatási pon
tosságukkal legyenek segítségemre abban, hogy minden ékesen és rendben 
legyen egyházkerületünkben. Kérem, hogy a következőket mindenki tartsa be:

1. Minden megkeresést azonnal intézzünk el s ha azonnal nem intézhető 
c l, azonnal vegyük munkába annak elintézését. Én nagyon hálás vagyok Isten
nek azért, hogy segédlelkész koromban olyan principális mellé osztott be első 
szolgálattételemre, aki sohasem tűrt restanciát. Világosan látom, hogy a leg
egyszerűbb és legkönnyebb dolog az ügyek azonnali elintézése. Ezt a magam 
részéről is gyakorlom, s lelkésztársaimtól is feltétlenül elvárom.

Szeretném remélni, hogy ez a kérés eléri célját és nem fog kelleni 
egyetlen lelkészt sem keményebb eszközzel erre rászoktatni. Ha meg kell 
tennem, nem fogok húzódozni annak megtételétől, mert nem engedhetem meg, 
hogy esetleg fontos közérdekű ügyekben egyházkerületünk közigazgatási 
becsülete, vagy pontos lelkészek és gyülekezetek szenvedjenek kárt egy-egy 
hanyag emberért. .

2. A püspöki hivatalhoz küldendő minden irat belső oldalon tárgymeg
jelöléssel látandó el, s amennyiben az irat valamilyen püspöki hivatali meg
keresésre válasz, alatta fel kell tüntetni a hivatkozási számot is. Az irat külső 
oldala felzettel látandó el, melyen az irat küldőjének neve, kelte száma és 
tárgya tüntetendő fel.

3. Udvariassági kísérőlevelek mellőzendők.
4. Dunántúli egyházkerületi viszonylatban a megszólítások leegyszerűsí

tését kérem. A hozzám intézendő levelek megszólítása: „Püspök Ur!“ Ennek 
következtében az áltálam írt levelek megszólításában is elmarad a jelző.

Baross-nyomda (Harangszó nyomdája), Koncz József, Győr, Bajcsy-Zsilinszky-út 24. T.: 7-63.



Többszöri felhívásunkra
hátralékos lelkész-testvérek közül sokan megmozdultak. Megszaporodtak a 

csekkbefizetések, néhány lelkésztől pedig elnézést kérő, indokolt sorokat kap
tunk.  Leszámítva a kitelepítés miatt teljesen elerőtlenedett gyülekezeteket. Az 
alábbiakban közöljük azoknak névsorát, akik

FÉL ÉVE, VAGY ENNÉL HOSSZABB IDEJE

tartoznak a  Lelkipásztorra, Ebben a kimutatásban csak a lelkészi hivataloknak 
járó köteles példányok szerepelnek. A magánelőfizetők hátralékaira máskor 
térünk ki. A felsoroltakon kívül vannak még ugyan több mint fél esztendős 
hátralékosaink, de bennük a törlesztési készség megmutatkozott újabb ösz- 
szegek beküldésével vagy határozott ígérettel.

A névsoron szereplő, ijesztő számú gyülekezet lelkészi hivatalának leg
közelebbi számunkat már nem küldhetjük, ha február 15-ig további néma hall
gatás lesz részükről többszörös szeretetteljes kérésünkre az ismételt válasz.

BANYAI KERÜLET: Pusztaottiaka, Gerendás, Mezőberény I. kér., 
Mezőberény II. kér., Nagymágócs, Pusztaföldvár, Szentetornya, Tótkomlós, 
Budapest-Deák tér, Budapest-ÜUői út, Budapest-Kápolna u. Budapest-Rákóczi 
u. 57 c., Budapest-Dévai Bíró M. tér, Csillaghegy, Vác, Battonya, Hódmező
vásárhely, Makó, Nagybánhegyes, Szeged, Szentes, Tiszaföldvár, Csépa, Ácsa, 
Maglód, Mende, Péteri, Pilis, Tápiószentmárton, Tápiószele, Vecsés, Gyón, 
Harta, Kecskemét, Nagylak, Mogyoród.

DUNANINNENI: Csabdi, Csákvár, Egyházasdendeleg, Heréd, Felső- 
petény, Ipolyvece, Kisterenye, Legénd, Nagybörzsöny, ösagárd, Bocsárlapújtő, 
Székesfehérvár, Patvarc, Teréíiy.

DUNÁNTÚL: Barlahida, Balatonszárszó, Bakonyszentlászló, Csönge, 
Csögle, Alsóság, Dabrony, Győrszemere, Gyenesdiás, Hánta, Kemeneshögyész, 
Kisbabot, Lovászpatona, Marcalgergelyi, Nagyszokoly, Nagyalásony, Nemcskér, 
Nagyvázsony, Örimagyarósd, Öskü, Ostffyasszonyfa, Pusztaszentlászló, Por- 
regszentkirály, Somogyvámos, Sur, Surd, Sikátor, Siófok, Szakony, Tolna- 
némedi, Takácsi, Tés, Ujmalomsok, Vése Zalaegerszeg, Pat, Rigács.

TISZAI KERÜLET: DiósgyőrVasgyár, Ormospuszta, Sajókaza, Debrecen, 
Délszabolcsi Misszió, Nyíregyháza 4 péld.

Lelkészcsere ajánlat
Gyülekezetemmel való közös megegyezés alapján elcserélem, csákvári 

szolgálati helyemet. Csákvár nagyközség a Vértes hegy oldalában, egészséges 
levegőjű erdős vidéken fekszik. Lakosai magyarok. Gyülekezetem lélekszáma 
350, szolgálati nyelv magyar. Javadalom: 10 hold I. o. szántóföld, 20 q búza, 
10 q rozs, 120 q cserhasábfa felmunkálva, 500 frt. készpénz és kongrua (je
lenleg havi 406 frt). A kongrua csökkenése, illetőleg megszűnése esetén még 
15 kat. hold biztosítva. — Felkérem mindazon lelkésztestvéreimet, akik 
komolyan cserélni óhajtanak, ebbeli szándékukat velem közölni szíveskedjenek.(Balassagyarmat, Patvarci-út 2.)

 Furia Zoltánev. lelkész,


