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„Református egyház"
címen február I5-én kéthetenként 
megjelenő új lap indult, a magyar- 
országi református egyház hivatalos 
lapja, dr. Victor János felelős szerkesz
tésében. A hazai reformátusok szerte
ágazó sajtójukat jó tervszerűséggel 
rendezték. Így került sor a kisebb egy
házkerületi hivatalos lapok megszünte
tésére és helyettük a szellemi s anyagi 
erőgazdálkodás szempontjából megfele
lőbb új lap indítására. A lap a reformá
tus egyház mai eseményeit és felada
tait riportszerű elevenséggel veszi 
sorra (egyházi alkotmányreform, próba- 
énekeskönyv, újjáépülő templomok); 
hivatalos részében az egyház és állam

viszonyának okmányait, konventi éá 
püspöki rendelkezéseket, körleveleket 
közöl; néhány rövidebb cikkel a lelkészi 
szolgálathoz nyújt tanácsadó segítsé
get (a lelkipásztor munkatársai, ige
hirdetésünk mai kérdései); ezenkívül 
kimerítő gyülekezeti, egyházmegyei, 
egyházkerületi hireket ad. Az új lap 
fenntartását azzal biztosították, hogy a 
lelkészi hivataloknak kötelező az elő
fizetés. (Egy hónapra 6 Ft.). A lap 
alkalmas arra, hogy a testvér reformá
tus egyház munkáját a legközvetle
nebb módon figyelemmel kísérhessük.

V.



f~t Időszerű papi igék _t_ 1
„ P é t e r  é s  J a k a b ,  J á n o s  és  A n d rá s ,  F i l e p  é s  T a m á s ,  B e r 

ta la n  és  M á t é ,  J a k a b  é s  A lfew s f i a  é s  S im o n ,  a  ze lo ta  
és  J ú d á s  a  J a k a b  f ia ,  exek  m in d n y á j a n  e y y  sz ívve l-  
lé le k k e l  f o y la la t o s a k  s a lá n a k  a z  im á d k o z á s b a n  és a 
k ö n y ö rg é s b e n ."  (Csel. i ,  13— 14.)

Nem természetes az, hogy ezek a legkülönbözőbb emberek egy
mással tanítványi közösségben tudnak lenni!

Péter: lobbanékony, szangvinikus vérmérsékletű, aki gyors egy
másutánban tesz bizonyságot Jézushoz való hűségéről, kardot ránt 
érte és azután megtagadja őt. Ugyanakkor azonban szóvivő tanít
vány, élen járó vezéregyéniség. András: háttérben meghúzódó, jelen
téktelen testvér, aki csendben vezette Pétert Jézushoz ezzel a szűk
szavú felfedezéssel: „Megtaláltuk a Messiást!" Jakab: az első apos- 
tolvértanu, Jézus legszűkebb bizalmas környezetének tagja, aki a 
megdicsőülés hegyén is együtt volt vele; ő a tekintélyes testvér. 
János: a szeretet apostola, az Űr kedves tanítványa, aki a kereszten 
függő Jézus közelében is merte vállalni esetleges bántalmazásának a 
kockázatát, s aki nyugodtan szemére hányhatta volna a többieknek a- 
gyávaságukat. Filep: Jézus szerény misszionárius tanítványa. Szolgá
latában én-je egészen eltűnik, hogy annál jobban lehessen Jézusra ta
lálni. Aatánaelt egyszerűen odaviszi Jézushoz: „Jer és lásd meg!" 
Tamás: a racionalista tanítvány. Csak azt hiszi, amit lát. Tagadja a 
szupranaturalist. Kegyes ámítást lát Jézus feltámadásában, míg csak 
kezét nem dughatja Jézus sebhelyeibe. Máté: „a vámszedő", afelsőbbség 
kiszolgálója, az ókori társadalmi elnyomás megalkuvó embere, a hata
lom napsugarában sütkérező lojális, önmagát eladott ember. Simon: 
„a zelóta", a radikális forradalmi párt embere, minden zsarnokság 
gyűlölője. Bertalan, Jakab és Alfeus fia, Júdás a Jakab fia: az isme
retlen szolgák, akiknek a nevéhez nem fűződik semmi kiemelésre 
méltó mozzanat. Nem „beérkezettek." Csak annyi a fontos róluk, 
hogy Jézuséi voltak s a többi mind mellékes és jelentéktelen körül
mény az életükben.

A Sátánnak bőven elég lenne ennyi különbség, hogy civakodó, 
veszekedő, ellenségeskedő, marakodó társasággá torzítsa a tanítványi 
szeretetközösséget!

Noha minden lehetőség megvan a testvéri viszony felborulására,
!; „ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az 

imádkozásban és a könyörgésben.“ — Hogy lehet ez? Csak úgy lehét, 
hogy az Istentől adott különbségek nem a Sátán, hanem a Szentlélek 
uralma alatt állottak ! Ezek Jézus mennybemenetele után vannak és 
könyörgik a Szentlélek életújító csodáját. ígéretet, kaptak, s még 
mindig a fülükbe cseng, hogy vesznek erőt. minekutána a Szentlélek 
eljő rájuk és lesznek Krisztusnak tanúi a föld végső határáig!

Mi, magyar evangélikus lelkészek, megannyi különbség vagyunk! 
Atomizált közösséget alkotunk. Részekre bont minket az egyházpoli
tikai különbség. Más-más társadalmi osztályból és légkörből kerül
tünk össze. Különbözünk egyéni tulajdonságaink, vérmérsékletülik;
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életkörülményeink tekintetében. Hitbeli különbség is van közöttünk. 
Más és más hitünk hőfoka. Különböző Jézushoz való viszonyunk. 
Különböző kegyességi rétegekhez tartozunk, különböző karizmával. 
Más a teológiánk, egyidejűleg többféle teológiai réteg él egymás mel
lett, vagy egymással ellentétben. Részekre bont minket az érdekellen
tét is, ami a kenyérharc és hiúságkérdés csatározásaiban lesz nyil
vánvalóvá. Különbözünk egymástól műveltség, világnézet, tekintély, 
szorgalom, anyagi helyzet és ezernyi más individuális eltérés tekin
tetében.

Mindezek a különbségek minket is az elé a kérdés elé állítanak: 
testvéri közösségünk sokrétegüsége gazdagítjaM a Krisztus-testet, 
áldás-e ez, mint amilyen áldás volt a Szentírás íróinak egyéni látása 
és sajátságos karizmája, — vagy pedig ezek a különbségek ellenséggé 
tesznek minket és átoklcá lesznek rajtunk?!

Jézus sohasem akarta tanítványai „gleichschaltolását", Pál apos
tol pedig világosan írja, hogy Isten akaratából vannak a különböző 
kegyelmi ajándékok, — de ugyanaz a Lélek a sokféle kegyelmi aján
dék között. Éppen erről van szó az apostolok lelki egységében is és 
a miénkben is! Az a kérdés, hogy ugyanazon Lélekkel itattattunk-e 
meg?

Nem démonizálódik-e lelkészi tanítványi közösségünk, ha soraink 
egyre jobban atomizálódnak, egyre inkább szembekerülünk egymás
sal, sokasodik a megszólás, gyanúsítás, bizalmatlanság, rágalmazás, 
gúnyolás, irigylés, elzárkózás, közöny, begubózás ?! Le kell lepleznünk 
a Sátán ilyen irányú cselvetését, mert különben Isten menthetetlenül 
átad minket tulajdon bűneinknek, beleenged a békétlenség poklába, 
amelyben pap lesz a pap farkasa, kiszolgáltat minket a. másiknak, 
„egyik gazfickót a másikkal veri" (Luther), téged velem és engem 
veled! Testvérek helyett így lehetünk ellenségek!

A. papi bűnök legnagyobbjai között azok is ott vannak, amelyek
kel egymás ellen vétkeztünk. Ezen a legkényesebb ponton, mindnyá
junknak van mit megbánnunk! Bizonyára megjelennek előttünk 
arcok, amelyek bűneinket juttatják eszünkbe. Keserű emlékek villan
nak fel, amelyeket szerettünk mindig elfelejteni. Ha pedig az ilyen 
irányú bűneink sokasodnának, akkor ez éppen annak a jele, hogy 
megkezdődött elkallódásunk a Krisztus nyájából s lassan felmorzsol
ják bűneink a tanítványi szeretetközösséget: a mindenek harca min
denek ellen — sátáni szintjére.

De van egy megmentő lehetőségünk!
Ha a mai élen járó Péter-testvérek, tekintélyes és beérkezett 

Jakabok, a. kereszt mellett jánosi hűséggel állók, az TJr igénytelen 
misszionáriusai, a racionalista „keveset hivők", lojális Máték és zelóta 
Simonok és sorba a ki nem emelkedő testvérek: egy szíwel-lélekkel 
könyörgünk Szentlélekért, hogy különbözőségünk felett ugyanaz 
legyen a Lélek! Isten Lelke! Amely megtanít, hogy minden külön
bözőségünket a magunk számára való érvényesítésben kárbaveszni 
hagyjuk és szemétnek ítéljünk és egymás ellen ne fordítsunk, hanem 
annál inkább vessük oda különbözőségünket az Urnák, aki azt tervei 
szerint felhasználhatja, mint az apostolokét, akik nem maguknak 
kovácsoltak tőkét belőle, hanem az Urnák adták különbözőségüket.
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Könyörögjünk, hogy különbözőségeink egységesen - Őt szolgálják! És 
ebben legyünk egyek!

így megvalósul Jézus főpapi imája, „hogy mindnyájan egyek 
legyenek/' — Ügy megvalósul a Sátán terve, hogy a különbségeket 
átokká tegye.

így testvérek vagyunk. — Ügy pedig ellenségek, 
így a Krisztus testében vagyunk. — Úgy a gyűlölet poklában, 
így még ma elindulok a testvéremmel való új viszony útján. -— 

(így továbbra is hántásul leszek néki, ő pedig nekem kárhoztatásul!
„Aki azt állítja, hogy az Istent szereti,
De felebarátját gyűlöli és megveti,
Az az fjr Jézusnak nem hű tanítványa;
Hogy egymást szeressük, Krisztus azt kívánja

Dr. O ttlyk Ernő.

 A  gyülekezet imádsága

Imádságok igehirdetés után
Böjt 2. vasárnapja (Retniniscere). Luk. 7, 36—51).

Urunk! Te tele vagy panasszal a mi kegyes és istenfélő életünk 
miatt, s mégsem kerülsz el bennünket és nem utasítod vissza hívá
sunkat, Légy áldott szent és türelmes szeretetedért. De még sokkal 
jobban szereted a lábaidhoz hullt, bűneik miatt kesergő szegény meg
térő bűnösöket. Légy áldott bűnbocsánatot és békességet hirdető 
drága evangélimodért és bűneinkért ontott véredért.

Te minden emberben adósodat látod. (), vezess bennünket bű
neink megismerésére, Ellened, csak Teellened vétkeztünk és azt csele- 
kedjük, ami gonosz a Te szemed előtt.

Minden kedveskedő szolgálatunknál becsesebb Előtted a bűn
bánó és töredelmes szív, bűnbocsánatodért esengő lélek és bűnösöket 
mentő szeretetedért hálás, hozzád ragaszkodó ember. Add, hogy teljes 
szívből, teljes lélekből és minden erőnkből szerethessünk Téged, Isten
től küldött Megváltónkat.

Adj, Urunk nekünk 'bűnbocsánatot és bocsáss el bennünket bé
kességgel Ámen.
Böjt 3. vasárnap ja (Oculi). János 12, 35—43.

Áldunk Téged, szép, fényes hajnalcsillag, Jézus Krisztus, ki fel
ragyogtál ennek a sötétben járó világnak. De köszönjük, hogy nekünk 

i s . ragyogsz. Add, hogy megbecsüljük a drága kegyelmi időt és ne 
engedd, hogy a sötétség boruljon ránk és a sötétségben kárhozatba 
botorkáljunk.

Bocsásd meg, hogy menekülünk előled: a világosság elől, hogy 
nem akarjuk bűneinket világosságra hozni, hogy bűnbocsátó kegyel
med nem kell, hogy Nélküled éltük és éljük életünket. Pedig Te 
mennyit megtettél értünk és mi mégse hittünk Tebenned.
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Urunk, kérünk, ne sorolj bennünket is azok közé, akiket igéd 
szerint elrettentő például állítottál azoknak, akik nem hisznek. Csak 
a szemeinket ne vakítsd meg! Csak a füleinket ne tedd süketté! Csak 
a szívünket meg ne keményítsd! Urunk, mi szeretnénk meggyógyulni.

Áldunk, hogy a nagy hitetlenségben is vannak, akik hisznek Te- 
benned, akik bátrak a hit megvallásában. Adj ilyeneket és szaporítsd 
velük gyülekezetünket. Bennünket, igéd hallgatóit, tégy ilyenekké.

Világolj Urunk, hadd kapjon fényt dicsőségedből életünk. Ámen.

Böjt 4. vasárnapja (Laetare). János 6, 24—3t>,
Úr Isten, Mennyei Atyánk! Köszönjük a mennyei kenyeret. Kö

szönjük Krisztust, Ő a te kenyered és Ö a mi kenyerünk. Köszönjük 
az éhséget verő és szomjúságot oltó igazi kenyeret, Köszönjük az éle
tet, örökéletet adó kenyeret. Köszönjük, hogy nem sajnáltad azt a 
nagy áldozatot, amibe neked ez a kenyér került,

Bocsásd meg, hogy Krisztus keresésünk is testi életünket szol
gálja. Erre az életre akarunk tőled javakat. Urunk, növeld meg sze
münkben az örökélet értékét, és add, hogy Krisztusunkban is ezt 
keressük.

Áldunk azért, hogy ezért a kenyérért nem nekünk kell verejté
keznünk, hanem Te magad szerezted meg nekünk. Amit Te kívánsz, 
Krisztusunkban való hitet, add meg Szentlelked ajándékaként. Há
ríts el hitünk útjából minden akadályt, hogy igazán, teljes szívvel, 
teljes lélekkel tudjunk Őrajta: Megváltó Urunkon, életetadó, igazi, 
mennyei kenyerünkön esüngeni.

Elégítsd meg az éhezőket és a szomjazókat töltsd be a Te javaid
dal. Ámen.

Böjt 5. vasárnapja (Judica). János 11,47—57.
Urunk! Elítélt Téged az ember megátalkodott gonoszságból, fél

tékenységből, irigységből és gyűlöletből. Ügy néz Rád, mint aki az 
egész emberi nemnek — nemcsak Izraelnek — vesztére vagy. Magát 
akarja menteni, mikor halálodat kívánja.

Hová lettek, akik úgy akartak megmenekülni a veszedelemből, 
hogy Neked halálodat kívánták? Mind elvesztek. Nem nekik, Neked 
lett igazad. Te meghaltál, de megmaradtak, akik Benned hittek. 
Gyógyíts ki Urunk bennünket a vakságból és az ellened tomboló gyű
löletből, hogy el ne vesszünk.

Elítélt Téged, Krisztusunk, az Atya is. Szerétéiből. Bűnökért 
kellett meghalnod, de nem a tiedért, A mienkért. Atyánk, Te is úgy 
láttad, hogy egynek kell meghalnia az egész népért. Mert, ha Krisz
tusunk meg nem hal, nem menekül meg a nép sem. Ha Krisztusunk 
meghal, megmenekül minden benne hívő. Ó, vezess el megváltó evan- 
géliomod csodálatos világosságára. Hadd nézzünk Urunkra úgy, mint 
aki az egész emberi nemnek üdvözítésére van.

Az ember gonoszt gondolt és Te azt jóra fordítottad. Ámen.
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Virágvasárnap (Palmare). Máté 26, 17—30.
Urunk ! áldunk téged azért a nagy szeretetért, amellyel olyan 

hűségesen mentél szembe haláloddal. Tudtad. Láttad. Es mégis 
mentél.

Urunk, tudjuk, hogy mint éles tőr járta át szívedet a tanítvány 
árulása. És mégis megtűröd a tieid között és neki is készíted tested 
ételét és véred italát bűnei bocsánatára. Légy szerető, szelíd és türel
mes velünk is hűtlen, Téged sokat gyalázó, világnak kiszolgáltató ta
nítványaiddal, s bűntörlő drága testeddel és véreddel fedezd el a mi 
bűneinket.

Tudjuk, Urunk, hogy mindenünket Veled megosztó készségünk 
és szívünknek bűneink miatt való megszomorodása Téged nem ment 
meg a szenvedéstől. Nem is ezért, hanem a Te kegyelmedért emlékez
nél meg rólunk a Te országodban és készíts helyet királyi mennyeg- 
zodön nekünk is.

Te dicséretet énekelve mentél elébe a halálnak. Hadd zengjük 
ma mi is dicséretedet értünk meghalt Krisztusunk. Ámen. K. G.

Dgehirdetú niühelge
}ltllll!l!ll)lllllll!l!!lllllllllll!ll!lllllllilll!llll!l!!lll!ll!lllllllll!!lllll!llllllllll!!l!ll!!ll!lll!llllll!ill!,_____________________

Reminiscere (Böjt 2.) vasárnap
Szószéki ige: Lukács 7, 36—50. Oltári ige• I. Mózes 32, 24—30.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A másik három evangélium is tud 
olyan asszonyról, aki Jézust olajjal kente meg (Máté 26, 7—13; Márk 
14, 3—9; János 12, 3—8). Lukács által elmondott történet azonban Gali- 
leában játszódik le, a másik három viszont a júdeai Bethániában. Való
színű tehát, hogy más esetről van szó. Az asszonyt m ár régóta szívesen 
azonosítják a Lukács 8, 2-ben említett Mária Magdalénával, akiből Jézus 
hét ördögöt (démont) űzött ki, erre azonban nincs igei alap. Pusztán 
lélektani szempontból nézve az asszony hisztérikus jelenetet rendezett. 
(38. v.) Ábrahám Rihbany leírása szerint (Morgenlándische Sitten im 
Leben Jesu) a görögök feküdtek csak asztalhoz, a keleti ember pedig 
alacsony asztalka körül török ülésben, vagy térden állva étkezett. Ezért 
közelitett az asszony hátulról Jézus lábához. — A szöveg magyarázatára 
vonatkozóan lásd még a július—augusztusi számban a Szentháromság utáni 
11. vasárnap meditációját.

Az oltári és a szószéki igében Isten irgalmas és kegyelmes Istennek 
nyilatkoztatja ki magát. Azért hajol le a bűnös emberhez (csaló Jákob, 
parázna nő!), hogy annak bűnét elvegye és békességgel töltse be szívét. 
Erre az irgalmasságra hivatkozva léphet a gyülekezet Isten színe elé az 
Introitus szerint is: „Emlékezzél meg Uram irgalmasságodról és kegyel- 
mességedről, mert azok öröktől fogva vannak." (Zsoltár 25, 6.)

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Az ige azért került reminiscere vasárnap
jára, mert emlékeztetni akar arra, \hogy a kereszten nekünk is megbocsát
tatott. A ki olyan hittel megy a kereszt felé, mint amilyen bizalommal hajolt
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a bűnös asszony Jézus lábához, az megszabadul bűnterhétől, áldozatos sze~ 
retetre gyullad és békességet talál. A ki a keresztnél nem érzi, hogy ö az 
az ember, akiért Jézusnak meg kellett halnia, annak szeretete legföljebb az 
udvariasság határáig terjed s a kegyelem nagyságéin mindig megbotrém- 
kozik, mint azt Simon példája is mutatja.

A Z  ALAPIG E M AI M O ND ANIVALÓ JA: Jézus úgy szerepe! itt 
mint vendég. Mi is hívjuk őt saját házunkba. E rre  gyermekeinket is tanít
juk: „Jövel Jézus légy v e n d é g ü n k J é z u s  szívesen megy oda, ahová 
hívják. Mégis mikor jelen vgn, hányszor unjuk, feszélyezőnek érezzük. Azt 
hisszük, mi hoztunk érte áldozatot, meghívásunkkal mi tettünk neki szol
gálatot, pedig ő szolgál nekünk. Ahol megjelenik, mindig ő az adakozó. 
(Pl. Kánai menyegző, Zakeus.)

A bűnök bocsánatát kell bátran hirdetni ennek az igének az alapján. 
Erőteljesen kell rámutatni arra, hogy ő neza azért akar közöttünk 
lakozni, hogy megnehezítse életünket, hanem, hogy szabaddá tegyen. Simon 
farizeus nem látta, hogy mi történt az ő házában. Őt csak a hisztérikus 
jelenet izgatta.

Ne azt nézzük csak, mitől szabadít meg Jézus, hanem azt is, hogy 
mire ad ő szabadságot. I tt éppen erről van szó. Szabaddá tesz: í. Az 
igazi bűnbánatra. (Nem takargatjuk tovább életünk szennyét, hanem 
őhozzá visszük.) 2. Arra, hogy áldozatosan tudjunk szeretni, azzal a sze
retettel, amelyről I. Kor. 13. szól. 3. Arra, hogy az emberek közé és a 
mindennapi éleibe megbékélt szívvel tudjunk visszamenni és ott helyünket 
megtalálni.

Az úrvacsorához járulókat Jézus szavával szoktuk elbocsátani: Eredj 
el békességgel. Az ige alkalmat nyújt az úrvacsorához való hivogatásra. 
Beszéljünk arról, hogy az Ő lábánál, ott csak az az egy asszony fért el; 
De Ő azt akarja, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen. Ezért ment 
el a Golgotára. Ezért rendelte az úrvacsorát. Ott láthatjuk igazán, milyen 
csodálatos vendég Ő.

Vázlat: Jézus vendég. Várja, hogy hívjuk. — Hívjuk, de unjuk, mert 
nem várunk tőle semmit. Pedig ahol Jézus megjelenik, ott mindig történik 
valami. Mi ez? — feloldozás. Szabaddá tétel. — Mert Ő ilyen:

1. Ezért hajtja  a bűnöst a bűnvallás szüksége h o z z á .
2. Ezért gyullad fel az áldozatos szeretet tüze a szívben n á l a .
3. Ezért kap a nyugtalan emberi lélek békességet t ő l e .

Budai munkaközösség.

Oculi (Böjt 3.) vasárnap
Szószéki ige: János 12, 85—43. Oltári ige: Jel. 3, 14—t t .

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Jézus a 34. v.-ben felvetett újabb 
kérdésre nem felel. Már nem vitázik többé. Ehelyett (35—36. v.) niég- 
egyszer felhivja hallgatóit, higgyenek benne, mert már csak egy kevés 
ideig lesz közöttük. Nyilván halálára céloz. Míg élve közöttük jár, az a 
világos nappal ideje, a hitrejutásí lehetőségének órája. Elrejtőzködése szinte 
előre jelzi a sötétség óráját, mikor m ár nem lesz velük a földön. — 
37—43. v. Az evangélista visszatekint Jézus nyilvános működésére s mint
egy összegezi annak eredményét. Hittek benne, de kevesen és inkább csak.
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a nép alsóbb rétegeiből valók. Az vezetők és a nép zöme hitetlen maradt. 
Két ésaiási próféciát lát beteljesedni. Az első megállapítja a hitetlenséget, 
a hirdetett igének elutasítását. A második magyarázza azt: Isten meg- 
keményítettie őket. Ez nem érthető olykép, mintha az evangélista a prófétá
val egyetemben a népet felmentené a felelősség alól. Vétke a hitetlensége. 
De egyúttal Iskn  büntetése is. Isten néha bűnnel büntet, azzal, hogy meg
hagyja a bűnöst a bűneiben. „Isten ítélete az emberen az, hogy nem sza
bad jobbá lennie, mint. aminek bűnében lenni kívánt" (Büschel). A 40. v. 
utolsó tagja „és m:g ne gyógyítsam őket" — m ár Jézusra vonatkozik, 
nem pedig Istenre, mint az előzők. A 41. v.-ben is Krisztusra vonatkoztatja 
az evangélista Es. 6-ct. — A megkeményedettek mellett említi azokat a 
főembereket — vagyis a szinédrium tagjait —, akik hittek ugyan Jézus
ban, de emberfél elemből hitüket nyilvánosan meg nem vallották. A fa ri
zeusok zsarnok uralmához v. ö. 9, 22. versét, valamint 7, 47. kk. verseit.

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Jézus nyilvános működésének vége fele 
közeledvén mégegyszer inti népe fiait, higgyenek benne, mert már nem, 
sokáig világít közöttük. A z evangélista ebben a döntő órában leméri Jézus' 
nyilvános működésének eredményét és szomorúan állapítja meg: Izrael 
nagy-nagy többségében megkeményedett.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Iktassuk ide elöljáróban 
Oculi vasárnapjának liturgikus mondanivalóját. Valamikor ezen a vasár
napon kezdődött a katechumének serutiniuma, vagyis az a vizsgálat, ame
lyet a lelkészek és presbiterek tartottak felettük. Kikérdezésük után dön
teni kellett ugyanis afelől, hogy a katechumének közül kik kapják meg 
virágvasámapján a hitvallás (symbolum) szövegét, melyet azután azok 
megtanulnak és nagyszombat éjtszakáján megvallanak. Virágvasámapján 
volt tehát a hitvallás „átadása" (traditio), nagyszombat éjtszakáján pedig 
a hitvallás „visszaadása" (redditio). Mármost, az ó-egyházi perikopák, de 
a missale is ezen a vasárnapon egyenest a katschuménekre vonatkozik. Luk. 
11, 14—28 a néma ördög kiűzése. Efez. 5, 1—9 a1 világosságban való járás. 
A missale-ban az ú. n. capitulum bátor vallástételre biztatja őket. A mi 
szószéki perikopánkban nyilván föllelhető a világosságban való járás is 
(35—36. v.), valamint a hit megváltásának kérdése is (42—43. v.). Az 
epistolával (Jel. 3, 14—22.) csak közvetve találunk kapcsolatot: a langy- 
melegség vonatkoztatható azokra, akik hisznek, de nem merik megvallani 
a hitüket. — Végül megjegyezzük, hogy az eisenachi rendben a kar. u. 
vasárnapnak egyik evangéliuma Ján. 12, 35—41. Ott nyilván a világossá
gon van a hangsúly karácsony közelében; a mi rendünkben pedig inkább 
a sötétségben: böjt kellős közepén vagyunk, Jézus közelgő halálának árnyéka 
vetődik előre.

Mondanivalónk textusszerűen tagolódik három részre.
1. A 35—36. versek alapján igehirdetésünk sikoltó intéssé lesz: Míg 

a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban! — A világosság Jézus 
Krisztus. Ö ra jta  dől el a sorsunk. Az ő személyén! Azon, hogy ki nekünk 
ö? Egészen személyes jellegű viszonyra mutat mind a kettő: hinni Benne 
és járni az ő világosságában, azaz követni Őt. Nem prédikálunk tehát 
szimbolikusan általában a „fényről", a világosság jelentőségéről az élst-. 
ben stb. Hanem m indjárt a legszemélyesebben: Jézus kell néked! — De 
nem elég rámutatnunk Jézusra, rá  kell mutatnunk ezzel kapcsolatosan az
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idő rövidségére is. Az idő összezsugorodik. Fel kell elevenítenünk az ős
keresztyén várakozást: rövidre van szabva az idő. Persze szabad túlmen
nünk a textuson, mely történetileg Jézus földről való eltávozásáról szól. 
Hisz Jézus halála nemcsak ajtócsukás volt, t. i. azok számára, akik akkor 
elutasították őt; de ajtónyitás is: újabb idő a megtérésre, mind a paru- 
ziáig. Ebben a! végszakaszban élünk mindnyájan. S még- ezen belül is meg
lephet bennünket a keddiünk sötét órája. Bármily elkopott szólam, el kell 
mondanunk: vigyázz az idő múlására! — Luther 1545-ben, Újszövetsége 
legújabb kiadásának egyik példányába a 36. verset írta  jeligéül: Míg a 
világosságotok megvan. . . Hamarosan rá  meghalt. De talán nemcsak magá
ról, hanem a német reformációról is prófétáit.

2. A 37—41. versek mintegy sötét hátterét nyújtják az előbbeni 
sikoltó intés jogosultságának. Ma sem más a keserű tapasztalat: a nép 
nagy tömegében hitetlen. Az anyaszentegyházban is kevés a keresztyén és 
töméntelen sok a megkeményedett szívű ember. A választott nép vetette 
meg Messiását! Micsoda komoly probléma volt ez annakidején Pál apostol
nak (Róm. 9—11.). Megkereszteltek élnek Jézus nélkül — nem probléma 
ez ma minekünk? — Rettenetes, hogy nincsen más magyarázat, mint az 
Esaiásé. Van ebben predesztinációs vonás: a kikutathatatlan, felséges, fé
lelmes Istenre vet vakító sugarat, akinek kormányzásába beletartozik! Izráel 
bukása is és akinek az urasága alól nem vonhatja ki magát a  gonosz 
ember sem! Mégis az igehirdetés tárgya legyen inkább az emberre irányuló 
figyelmeztetés: félj, könnyű beleragadnod a bűnbe, ne halogasd megtéré
sedet, mert úgylehet Isten a magad ú tjára  hagy. Isten nemcsak külső 
csapásokkal tud feiiyíteni, tud ő belülről is büntetni: megkeményíteni... 
Rázkódjon meg minden hitetlen és könyörögjön kegyelemért, hogy a kár
hozattól megmeneküljön. Hisz a megkeményítés állapota már a földön —. 
kárhozat!

3. A 42—43. versek egy másik embercsoportra terelik a szót. Látszó
lag kevésbbé komor itt a sötétség. A félhitűekről esik szó, a titkon hívőkről, 
azokról, akik gyávaságból nem merik megvallani a hitüket. A hatalom 
tirannusaitól való félelem miatt elhallgatják meggyőződésüket. Az evan
gélista megítélése szerint azonban ezek is az elveszettekhez tartoznak! 
Hatalmas intés ez a mai világban is. Felvonul előttünk a megalkuvók 
végtelen sora. Köztük mi magunk. A hit meg nem vallása elsorvasztja a  
hitet, ez a mindennapos tapasztalatunk. Oculi capituluma: légy bátor a 
hitvallásban! Perikopák: néma ördög, menj ki; langymelegek, az Ü r kiköp 
az ő szájából. Idevág Máté 15. fejezete is: emberek rendelései vagy Isten 
parancsolatai?! Felettébb sokat adunk az emberek véleményére, elismeré
sére, dicséretére. A gyáváké a kénköves tó! Vájjon mi lesz a mai sok 
Nikodémusból, eljő-e a mi nagyszombatunk, amikor vele nyíltan tanítvány- 
nyá leszünk?

Vázlat: Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban! 
1. Megkeményedettek, rázkódjatok meg a kárhozat árnyékától! 2. Gyávák, 
nyissátok meg szájatok vallástételre!

Ének: 417. vagy 454.
Pesti munkaközösség.



Laetare (Böjt 4.) vasárnap
Szósséki ige: János 6, 2Jj—36. Oltári ige: Zsolt: 42, 2—1%

AZ  ALAPIGE MAGYARÁZATA. Igénkben leírt vitatkozást a feje
zet elején leírt kenyércsoda váltja ki. A közvetlenül textusunk előtt lévő 
tengeren járás csak közbeeső epizód. 24—25. vers. A  vita helyzetrajza.' 
Színhely a kapemaumi zsinagóga. (V. ö. 59. vers) „zétountés": szenvedély- 
lyel való keresés, de itt nem igazi vágyból fakad, ezt Jézus maga is lét- 
leplezi. Kenyércsoda nem lett a tömeg számára Jézus messiási voltára 
mutató jel, sémeion, hanem megmaradt fáradság nélkül nyert csodálatos' 
eledelnek. 26. vers. Ezért Jézus egész beszéde a rra  irányul, hogy azol£ 
akiket nem a szív köteléke fűz Őhozzá, elszakadjanak tőle. (V. ö. '66. vers); 
— „rabbi" megtisztelő megszólítás. A tömeg érzi, hogy nem közönségest 
emberrel áll szemben, „ámén, ámén“, m iniig fontos dolgokat vezet be. 27-.': 
vers. „ergadzomai": munkával megszerezni, keresni - „brósis. té apollou- 
mené“ : földi életet tápláló eledel, „brósis té menousa":, örök életet tápláló 
eledel. Az utóbbit nem lehet fáradozással megszerezni,. kiérdemelni, az- áss 
Ember Fiának ajándéka, „sfragidzein": elpecsétél, hitelesít. Jézus á ményj 
nyei eledel egyetlen és jogos adományozója. Az örök életre tápláló eledet 
a zsidó rabbiriizmus szerint a törvény (v. ö. Péld. 3, 17—18 és 9, 5.).; 
Innen érthető, hogy a tömeg a „tá erga tou theu“ azaz az Isten által meg
követelt cselekedet iránt érdeklődik. 28. vers. ’ Jézus :a tömegtől ; kívánt 
„erga“-val szembe állítja az „ergon“t, az egy szükséges dolgot, azaz .Krisz
tusnak bizakodó hittel való elfogadását. (V. ö. I. János 8, 2.8.) 30. versi 
A tömeg most hitetlenségének önvédelmében messiási mivoltát igazoló jelt 
kíván Jézustól, „ti ergazé" értelme: mivel igazolod magad? 31. vers. Zsidó- 
várakozás szerint a Messiás .mannát fog adni a népnek. Ezért kívánnak 
mannát Jézustól. A tömeg Jézus szavát a mennyei eledelről (33.' vers) 
éppenúgy félreérti és csak földi értelemben fogja fel, mint a  samáriaí 
asszony (János 4, 14—15). Ha kenyérről van szó a tömeg, hajlandó min
dent elismerni. 34. vers. Jézus ezért felel minden félreértést kizáró módon 
35. vers. „ego eimi": több mint hasonlat, hitet követelő isteni igény van 
benne. 36. vers. Helyes fordítás: még sem hisztek.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus a tőle földi előnyöket, de hitetlensége 
védelmében messiási mivoltát igazoló jelt is kívánó sokaságnak kijelenti, 
hogy ö  maga az Istennek legnagyobb jele, mert Ő (igéje és az úrvacsora- 
ált al) a mennyből alászállott és a hívőket örök életre tápláló eledel.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. A tömeg legtöbbször ma. 
is „potya" kenyérért keresi Jézust. Karácsonyi segélyek osztása alkalmá-r 
val megtelik a templom. Soha nem látott arcok jönnek akkor Isten házába,- 
De még a „komolyabb" keresztyének is hányszor akarják Jézust befogni 
a saját földi érdekeik szekerébe. Szószékeink alatt lesznek nagyon sokan 
olyanok, akik azért keresik a templomot, mert az egyháztól remélik exis- 
tenciájuk biztosítását. Ezek felé hangozzék el határozott éllel, hogy bár 
szabad és szükséges, hogy Jézustól kérjük a mindennapi kenyeret, de aki. 
csak kenyérért keresi Jézust, az ma sem kedves előtte és az előbb-utóbh 
csalódva pártol el tőle.

2. Sokan hitetlenségük védelmében ma is igazoló jelt kívánnak Jézus
tól. Ez elsősorban a templomozó keresztyének kísértése: H a Jézus élne, 
nem engedné meg, hogy az Ő híveit annyi szenvedés és nyomorúság, meg
aláztatás érje. Miért engedi, hogy a hitetlenség uralkodjék ebben a világ
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bán. A határozott döntés elől menekülő ember önvédelme ez. Másfelől a 
hitetlenek is azzal mentik hitetlenségüket, hogy csalódtak a  keresztyén- 
ségben. A keresztyéhség nem tudta megvalósítani programmját. Jézus 
tanítása a szeretetről és a békességről csak ideál maradt. Hangozzék el 
mindkét rész felé, hogy ma sem adatik más jel, csak a Jónás próféta jele.

3. Isten egyetlen dolgot kíván ma is: higyjünk Jézusban, azaz fogad
juk el Őt Megváltónknak és Urunknak. Minden más hiábavaló erőlködés. 
Aki az igében és az úrvacsorában személyesen találkozik és egyesül Jézus
sal, az a urai nyugtalan időkben is nyugalmat, és békességet talál, sőt 
csodálatosképen földi dolgai is szépen elrendeződnek. „Keressétek először 
Istennek országát és annak igazságát és a többiek mind megadatnak nék- 
tek.“ Máté 6, 33.

4. Az élet kenyere ma is Jézus. Nélküle nincsen élet ma sem, Vele 
pedig örök élet van. Igéjében és az úrvacsorában ma is kínálja és fel
szeleteli magát az éhező, békesség után vágyódó sokaságnak. Böjt derekán 
határozottan mutassunk a keresztre, mert ott töretett meg érettünk a 
kenyér, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. A kérészről kiáradó 
kegyelemnek ma is mindannyian részesei lehetünk, ha az ige és az ú r
vacsora szentségében felénk közeledő Jézus előtt megnyitjuk szíveinket.

A vasárnap jellege: Böjt közepén laetare vasárnap neve paradoxia- 
ként hangzik. A kereszt azonban minden gyötrelme és szomorúsága elle
nére is a bűnből való szabadulás boldog örömüzenete. A keresztre való 
határozott rámutatással hangozzék el az élet minden kérdését megoldó 
örömhír: Jézus az élet kenyere, az élet minden kérdésének megoldása.

Vázlat: Mit akarsz Jézustól: 1. Kenyeret? 2. Jeleket? 3. Őt magát?
Ének: 4, 412.

Tatai munkaközösség.

Jud'ca (Böjt 5.) vasárnap
Szószéki ige: Ján. 11, 47—57. Oltári ige: Zsid. 7, 23—27.

AZ ALAPIGE K IFE JT É SE : Az alapigét Lázár feltámasztása előzi 
meg és utána a bethániai megkenetés a nagyhétre vezet. — 47. vers: „polla 
poiei sémeia" =  sok jelet tesz. A jel Jézus Messiás-voltának ismertetőjele. 
Ilyenek a csodák, azaz a dolgok „természetes" folyásának ellentmondó tör
ténések. Ezeket a jeleket észre kellett venniök Jézus ellenségeinek is. — 
48. vers; H a . . .  — Nem azt kérdezik: Jézus-e a Messiás, hanem: milyen 
következményekkel járna, ha ezt elismernék. — „tón topon" =  a helyet, 
lehet az ország, vagy a szent hely, a templom. — 50. vers: „számba sem 
veszitek, hogy hasznos (szükséges) nektek (!), hogy egy ember meghaljon 
a  népért, és ne az egész nép vesszen el." — 51— 52. vers az evangélista 
magyarázata. A zsidók szerint a főpap Isten kinyilatkoztatásának hordo
zója. Noha előző mondása politikai gondolkozás, akarata ellenére Isten 
jó akaratát nyilatkoztatta ki (=eprophéteusen). V. ö. I. Móz. 50, 20. ■— 
„emellen apothnéskein" =  szükséges volt, hogy meghaljon. — 54. vers: 
A kereszt útjának kezdetét nem a zsidók döntése, hanem Isten akarata 
jelöli ki. Ephraim — Jeruzsálemtől északra kb. 15 km-re, a samáriai 
határ menti hegyvidéken. — 55. vers: „pro tou pascha, hina. hagnisousiri1 — 
a páskha előtt, hogy megtisztuljanak. V. ö. II. Krón. 30, 17. Míg Jézus
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bűntörlő, igazi páskhának készül, a zsidók kultikus szertartásaikkal 
vesződnek.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézusnak meg kellett halnia az ember bűne 
(=  hitetlenségünk) miatt és Isten akaratából, üdvtervének (=  üdvösségünk
nek) véghezvitelére.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Bevezetés: Húsvét köze
lében vagyunk. Miközben a jeruzsálemi sokaság a páskabárány élvezésének 
szertartásával akar megtisztulni bűneitől, az igazi Páskhabárány indul a 
keresztre. (Feketevásiimap!) Textusunk ennek az útnak okát és célját 
tárja  elénk.
v 1. Jézusnak meg kellett halnia az ember bűne miatt, a) A hitetlenség 
bűne akkor is és ma is megnyilatkozik abban, hogy Jézust nem ismerjük 
fel jeleiből Messiásnak* (És. 61, 1—2; Mt. 11, 4—5; Lk. 4, 18—211.) Lázár 
feltámasztása tömegeket mozdított meg, de ellenkező irányba: Jézus elveszí
tésére egyesülnek az egyébként egymással szembenálló farizeusok és fő
papok. Ma, nekünk Jézus Messiás voltát a hirdetett és látható igében 
(keresztség és úrvacsora szentségében) tárja  fel. b) Az ember mindig félti 
Jézustól hatalmát, önállóságát, egzisztenciáját. Azt latolgatja, mi baj éri, 
ha Jézust elismeri Messiásnak. Nekünk más Messiás kell. Kajafással 
együtt csak horizontálisan értékelünk. Az ember önző, földi gondolkodása 
Kajafás politikai „éleslátásával" együtt előidézője Jézus halálának, c) Jézust 
keresztre juttató hitetlenségünk megnyilatkozik abban is, hogy Istennel 
való viszonyunkat a magunk módján rendezettnek véljük. A főtanács 
ragaszkodott a templomhoz, a szent helyhez, ahol a nép tisztulási és meg- 
ezentelődési szertartásait végezte. Ma kegyességünk, vallásosságunk meg
szokott formáihoz ragaszkodunk.

2. K ajafás szava (50. vers) azonban egyúttal prófécia, Isten kinyi
latkoztatása is. Az ember bűne Istent könyörületességre indítja, s Jézus 
halálának oka és célja így: Isten üdvtervének véghezvitele, a) íSzükséges 
és hasznos volt halála, hogy az ember el ne vesszen. (Ján. 3, 16.) Vált- 
ságunk lett, pn gesztelő áldozat (epistola!), aki eleget tett bűneinkért. A 
hitetlenség bűne menthetetlenül kárhozatba taszít (máris ott élünk!) és 
elveszít, — de Jézus Isten akaratából éppen ettől szabadított meg. Isten 
népe m ár nem vész el, nem ju that kárhozat veszteségére, b) Halálával 
egybegyüjtötte Isten elszéledt gyermekeit ,(juhait) egy néppé (nyájjá). 
(52. vers. — V. ö. Róm. 3, 10—17; És. 53, 6; Ján. 10, 16.) Jézus Isten 
minden gyermekét Egyházába gyűjtötte és Egyházában menti meg. — 
Halálával közösséget teremtett Magával, Istennel, — de hívei között is, 
így teszi a bűnösöket megkegyelmezett bűnösökké, Isten gyermekeivé, egy
másnak pedig testvéreivé, c) Jézus halálának ezt a kettős célját így fog
lalhatjuk egybe: megszentel. Azaz megtisztít bűnünktől és beleplántál a 
szent és örök Isten közösségébe.

Summa; Noha Jézus halálának közvetlen oka a bűn, mégis önkéntes 
isteni akaratából (54. vers) a mi üdvösségünkre vállalta a gyalázat fáját, 
hogy el ne vesszünk, hanem, hogy az egyház közösségében megszenteljen.

Befejezés: Húsvétot váró gyülekezet, az ige a „mit cselekedjünk?*1 
döntése elé állít. Halld meg Isten üzenetét: nem kell többé a magad el
gondolásai szerint keresned életedet és igazságodat, mert az igazi Páskha
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m-egáldoztatott, hogy az egész népben téged is megszenteljen: megtisztítson- 
bűneidtől és Isten közösségében örök életet adjon.

Vázlat már a fenti is.
Ének: 182.

Theológus Otthon munkaközössége.

Virág vasárnap
Szószéki ige: Máté 26, 17—30. Oltárt ige: I. Kor. 11, 23—29’J

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Nizán 14,-ének délutánján volt az 
előkészület a zsidóknál a páskavacsorára: a kovászos kitisztítása a lakás
ból (I. Kor. 5, 7) s a bárány levágása a templomudvaron. Mindez az 
egyiptomi menekülés emlékére (II. Móz. 12—<13.). 18. v. Jézus ekkor Béthá- 
niában tartózkodott, de a páskát az előírás szerint- a városban kellett el
költeni. Annak a helyiségnek a megtalálásában, amelyre Jézus gondolt, 
Máté kikapcsolja a Márk csodás elemét. A „pros tón deina" sem nyílt 
beszéd; egyesek szerint Jézus nem akarja, hogy az utolsó vacsora helyét 
ellenségei megtudhassák és megzavarják azt. Tanítvány lehetett, akinek 
Jézus üzent, mert az üzenetet így csak beavatott érthette meg. Feltevés 
szerint János—Márk volt. (Csel. 12, 12.) 21. v. Paradidomi =  átad, ki
szolgáltat. 22. v. Az önvizsgálatnak gyötrelmes percei következnek ezután 
a bejelentés után, amelynél lesujtőbb aligha hangzott el valaha is. 23. v. 
Eléggé határozott megjelölése az árulónak. Júdás érthetett belőle. — Kézzel 
ettek s kenyérdarabokkal mártogatták az étel levét. 24. v. Az, hogy Jézus 
végeredményben Isten akaratából megy el, nem menti Júdás bűnét. 25. v. 
U rát elárulja, de nem akarja elárulni magát. (Schlatter) Hazug, alakos- 
kodó, menthetetlen! 26. vers. „estióntón de autón" =  miközben ettek. A 
kovásztalan kenyér megáldása és széttördelése hozzátartozott a páskaé 
vacsprához. Hozzátartozott a családfő által adott magyarázat is: az ünnep 
mibenlétéről. Ezt teszi Jézus is, de merőben újat mond magyarázatul. 
27. v. A hálaadás pohara is egy mozzanata volt a páskavacsorának (I. Kor. 
10, 16.). Ami a test esetében még nem ennyire világos, Jézus a vérének 
említésével kétségtelenül a halálára utal. A Nestle szövegből hiányzik, egyes 
kéziratok hozzák a „kainés“ szót. E szerint korán kapcsolatba hozták ezt 
az igét II. Móz. 24, 1—8 mellett Jer. 31, 31—34.-el is. A „diathéké“-ben 
Isten és az ember nem egyenrangú felek, „szövetség“-gel való fordításban 
benne rejlik ennek a félremagyarázásnak a veszélye. Isten feltétlen Ű r! 
29. v. A „szőlőtő gyümölcse" szerepel a páskavacsorát bevezető imában, 
A hasonlítás arra az örömre vonatkozik, amelyben Jézus együtt lesz majd 
tanítványaival az Isten országa dicsőséges eljövetelekor. 30. v. A páska- 
ünnep alaphangja az újjongó hálaadás volt. A dicséret szavába remegje1 
nek belé a házfa’ak — szóloft az erre vonatkozó buzdítás.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus halála nem az elbukott hős tragé
diája. Isten akaratának engedelmeskedik. A gonoszságnak az ö közvetlent 
közelében való felsokasodása ellenére is kezében tartja azokat a szálakat 
amelyekből földi életének a vége szövődik. Halálából é l n e k  hívei. Maga 
cselekszi, hogy így legyen. A z így kiteljesedő szabadítás örömét még halálra 
menve is osztja azokkal,, akik áldozatának gyümölcsét élvezik. [

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Virágvasárnapi kép: elő
térben a hozsánna, pálmaágak, háttérben a kereszt. Igénk előrehozza * 
keresztet, de nem némítja el a hozsannát, sőt azok ajkára adja, akikért, 
kiontatott a Bárány vére.



Jézus teljesen ura a helyzetnek. Kezében van az árulója. Júdás meg
mentéséről a legvégső pontig nem tesz le. Mikor nyilvánvalóvá lesz, hogy 
menthetetlen, Júdás nem az előre kieszelt terv szerint viszi végbe a tettét) 
(Mt. 26, 5), hanem Jézus szavai teszik a tanítványok közötti további ott- 
maradását lehetetlenné. Ez á szolgaian engedelmes, királyian hatalmas és 
kegyelmes Jézus a Megváltó.

Luther érdeme, hogy a szentség materiális értelmezésével harcolva, 
kiemelte az ige jelentőségét. Az úrvacsora verbum visibile. Szemmel lát
hatóan, cselekményszerűen való kiábrázolása Jézus halála jelentőségének és 
értelmének. Az úrvacsorázók számát illetően különösen jelentős a nagyhét 
és az ünnepek. Ezek tornácán nagyon fontos feladat megfelelő erővel meg
szólaltatni azt az igét, amelynek az úrvacsorázók higyjenek. Schlatter 
jegyzi meg: „Nem Jézus az oka annak, hogy az emberek később az ő 
testét a kenyérben és az ő vérét a kehelyben keresték, a helyett, hogy a 
kereszten keresték volna.“ A rra természetesen vigyáznunk kell, hogy az 
úrvacsora nem pusztán szimbolikus cselekmény, mint ahogy a próféták 
sokszor figyelmet felkeltő cselekedetekkel akartak a nehezen értő nép tud
tára adni fontos dolgokat. Az úrvacsorában Jézus nemcsak tudtul ad, ha
nem cselekszik is. De amit cselekszik, az se megdicsőült mennyei testére 
vonatkozik, amivel csak komplikált spekuláció hozhatja kapcsolatba a vért, 
hanem az értünk való halálával kapcsolatos, A feltámadt, élő Jézus azért 
cselekedhet velünk az úrvacsorában kegyelmes hatalommal, mert magát 
keresztre adta érettünk. Minden úrvacsora az élő Jézus Krisztus velünk 
való cselekvése. Az Egyház a Jézus teste. Az egyháznak az úrvacsorát 
nekünk nyújtó keze a Jézus keze. Az elnyert bűnbocsánat Jézus érettünk 
történő közbenjárása azon az alapon, hogy ő érettünk meghalt.

Tervezett vázlat: Jézus Királysága és a Kereszt: 1. Mint a helyzet 
ura intézkedik halála felől. 2. Királyian hatalmas és kegyelmes ellenségei
vel: Júdás. 3. Királyian ajándékozó az úrvacsorában. 4. Jézus királysága 
éppen a keresztre való tekintettel a hit tárgya, de a vele való örömben 
teljes együttlét és színről-színrelátás elé megyünk. 5. Hozsánna a szaba
dító Ürnak!

Jegyzet: Az igehirdetésre készülőknek figyelmébe ajánljuk Scholz: 
A hálaadás kelyhe című könyvét.

Kemenesaljái munkaközösség.

Budai munkaközösség: Danhauser László, dr. Rezessy Zoltán, Csen- 
gődy László. Vezette és a kéziratot összeállította: Benczúr László.

Pesti munkaközösség: Bencze Imre, Dr. Halász Kálmán, Dr. Lehel 
László, Plachy Lajos. Vezette és a kéziratot összeállította: Scholz László.

Tatai munkaközösség: Garami Lajos, Németh Géza, Göllner László 
egyházközségi felügyelő, Sólyom Károly. Vezette: dr. Schulek Tibor, kéz
iratot összeállította: Selmeezi János.

Theológus Otthon Munkaközössége: Bácskai Gusztáv, Bárány Gyula, 
Csizmazia Sándor, Harkányi László, Hegyháti János, Hulej Alfréd, Szakái 
Árpád, Táborszki László. Vezette: Valent Béla. Kéziratot összeállította: 
Inotay Lehel és Zay László.

Kemenesaljái munkaközösség : Balázs Béla, Garam Zoltán, Hubert 
István, Molitorisz János, Nagy István. Vezette és a kéziratot összeállította: 
Szabó Lajos.
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Homilatikai példa

Krisztus a szenvedés és dicsőség útján
Virágasárnap. Máté 26,17—30.

Krisztus Urunknak sokszor kellett életében a kísértővei szembenéznie. 
De talán sohasem volt ellene olyan heves a kísértő támadása, mint virága 
vasárnapi ünnepeltetése alkalmával. Ujjongó, hozsánnázó néptömeg, — hódo
latjelek, virágok, pálmaágak mindenütt. Minden Jézus dicsőségéről beszél és 
arról a nagy szeretetről, mely körülrajongja. Emberi szempontból tekintve azt 
kell mondanunk: mit kívánhatott volna még? . . .  Hajlandók lennénk azt gon
dolni, ez Jézus életének legboldogabb napja . . .

Amíg azonban mindenki lelkesedik és a tanítványok is örömmámorban 
úsznak, Jézus alázatosan ül a szamár hátán és magábamélyedve vonul végig 
Jeruzsálem utcáin. Arcának egyetlen vonása sem árulja el, hogy örül az 
ünnepeltetésnek, vagy hogy meghatotta volna a tömeg tüntetése.

Számára nem az emberek részéről megnyilvánuló hódolat és ünnepelte- 
tés a fontos, hanem az, hogy engedelmeskedve teljesítse mennyei Atyjának 
parancsát.

1. a) Ami ebben a szentigében elsősorban leköti figyelmünket, az a min
den fenntartás nélküli engedelmesség, melyet Jézus a mennyei Atya iránt 
tanúsít. Számára az egyetlen és legfőbb kötelesség: engedelmeskedni Isten
nek. Így látjuk ezt Krisztus Urunk egész élete folyamán, Mikor a könnyebb 
sorsot választhatta volna, nem azt választotta; mikor kikerülhette volna a 
nehézségeket, inkább szembenézett velük; mikor egyezségre léphetett volna 
a világgal és az emberekkel, nem egyezkedett. Mindenkor hű maradt élet- 
programmjához: „az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki 
cngemet elbocsátott." A mennyei Atya akarata előtt engedelmesen meghajtó 
Jézus leikébe igénknek éz a mondata enged bepillantást: „az én időm közel 
van." Az az idő, amikor vállára kellett vennie a keresztet és el kellett indulnia 
a golgothai úton, hogy Isten rendelése szerint elvégezze a megváltás nagy, 
szent munkáját. A kísértőnek legravaszabb eszközökkel indított támadásai 
alatt Jézus tekintete a mennyei Atyán csüngött és ez a tekintet tette tánto
ríthatatlanná az isteni parancs teljesítésében és a feltétlen engedelmességben.

Jézus azonban engedelmességet kíván tanítványaitól és híveitől is. Ami
kor messiási útján elindul és munkatársakat választ maga mellé, a kiválasz
tottaknak csak ennyit mond: „jer és kövess engem." Hagyd el otthonodat, 
családodat, kenyérkeresetedet, állj az én szolgálatomba. És a kiválasztot
tak közül egy sem utasította vissza Jézus kérését.

Szentigénkben is hallunk jézusi parancsosztásról. A húsvét megünneplé
sére és a páska vacsora elköltésére készülő tanítványokat elküldi egy bizo
nyos emberhez (bizonyára valamelyik bizalmas hívéhez) és egyszerűen csak 
annyit üzen neki: „nálad ünneplem meg a húsvétot tanítványaimmal." És az 
Krjsztus parancsára azonnal rendelkezésre bocsátotta házát.

Jézus tehát parancsol, rendelkezik, engedelmességet vár minden hívétől 
és bizonyára egy királynak sem volt több joga parancsolni, mint annak, akire 
az égi dicsőség várakozott.

2. Természetesen, akik ezt a világot, annak örömejt, kincseit, földi érdé
keiket elébe helyezik a Krisztus szolgálatának és lelkűk üdvösségének, azok
nak számára minden felülről jövő parancs hiába elhangzó szó.

A tanítványok között is volt egy, aki földi vágyainak rabságába szé
dülve az ellenséggel kötött szövetséget Mestere ellen. Júdás: az anyagias, 
pénzsóvár tanítvány megtagadta és elárulta Urát.

Pedig ő is éppen úgy a Krisztus közelében tartózkodott, mint a többiek; 
állandóan vele járt, megtapasztalhatta tiszta, szent életét, de még a Krisztus
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közelsége és a vele való állandó, bizalmas együttlél sem mentesítette attól, 
hogy a sátán ki ne vesse rá hálóját és el ne ragadja Ura mellől.

Júdás bűne által a többi tanítványok is gyanú alá kerülnek, azért kér
dezgetik sorba mind: „csak nem én vagyok az, Uram?" . .. Jézus először nem 
nevezi meg árulóját, miáltal a tanítványok lelkiismeretvizsgálatra kényszerűi
nek, Júdásnak pedig utolsó alkalmat ad arra, hogy elvetemült gonosz szándé
kát kivesse leikéből. Azért is, hogy szavainak minél nagyobb súlyt adjon, 
kemény ítélettel fenyegeti meg az árulót: „jaj annak az embernek, aki az 
Ember Fiát elárulja, jobb volna annak az embernek, ha nem született volna."

Jézus elárulásának azonban nemcsak az a durva, visszautasító módja 
van, mint azt Júdásnál látjuk. Ellenkezőleg. Általunk nagyon csekélynek ítélt 
dolgok is elégségesek ahhoz, hogy az árulás bélyegét magára süsse és ítélet 
alá helyezze magát az ember.

Döbbentse meg azért a lelkünket és indítson komoly, lélekvizsgálatra 
mindnyájunkat a tanítványok kérdése: „csak nem én vagyok az, U ram ?"...

3. Jézus kitért az ünnepeltetés elől, az emberek dicsőítése hidegen 
hagyta. Ugyanakkor azonban megindult affelé az örök dicsőség felé, amely 
csak azok számára ragyog fel, akik fel tudják magukat áldozni a mennyei 
Atya szolgálatában.

A meghatóan szép és színgazdagságban pompázó páskavacsora alkalmá
val tanítványaival asztalhoz telepszik és az emlékvacsora elköltése után ki
osztja köztük a szent Úrvacsorát: testét és vérét. „Vegyétek és egyétek, 
ez az én testem" . . .  „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, szö
vetség vére, mely sokakért ontatik bűnök bocsánatára."

Lehet-e nagyobb áldozatot elképzelni, mintha valaki testét-vérét, — 
mindent — odaad s még hozzá a legnagyobb szenvedések között adja oda 
áldozatul másokért? Krisztus Urunk nemcsak azért adta oda testét és vérét, 
hogy az utolsó együttlételt emlékezetessé tegye tanítványai előtt, hanem azért, 
mert mennybemenetele után is, az ostyában és a borban érzékelhető formában 
együtt akart maradni híveivel.

Az úrvacsorái ostyáról és borról különbözőképpen tanítanak az egyes 
egyházak. Ahelyett, hogy bármelyikkel is vitába akarnánk szállni, megállapít
hatjuk, hogy amikor Jézus maga azt mondja: „ez az én testem" és „ez az 
én vérem", akkor senkinek sincs jogában ezt a kijelentést Jézusétól eltérően 
a saját elgondolása szerint magyarázni. Az úrvacsorái ostya és bor nem csu
pán jelkép, mely Krisztust szemlélteti velünk, hanem az Úrvacsorában teljes
séggel m a g a  a K r i s z t u s  van jelen. Ezáltal lesz az Úrvacsora szentség, 
a hittel elfogadók számára kegyelem, élet, üdvösség; a hitetlenek és megtérni 
nem akaró bűnösök számára pedig kárhozat és pokol.

Krisztus Urunk az Úrvacsora elfogadásában nem enged válogatnunk. 
Nem azt mondja tanítványainak: íme, itt van az én testem és vérem, aki 
közületek élni akar vele, annak adok belőle, hanem határozottan megparan
csolja, elrendeli, — és parancsa mindenkinek szól —: „vegyétek, egyétek", 
„igyatok ebből mindnyájan." Krisztus parancsának szegül ellene és a leg
nagyobb áldástól fosztja meg magát, aki az Úrvacsora szentségét következe
tesen mellőzi.

4. Azok számára, akik a kegyelmet elfogadják, mindennél drágább jutal
mat ígér Jézus, amikor azt mondja: „majd újra iszom'veletek az én Atyám 
országában." Ez távolabbi jövőre irányuló ígéret, szent biztatás minden hí
vőknek. Ö maga áldozattá lesz; életét adja váltságul a kárhozatra indultakért, 
de előre látja, bizonyosan tudja azt a napot, melyen a mennyei Atya magá
hoz fogadja és újra együtt lesz mindazokkal, akik az ő megváltó kegyelmé
ben részesüllek.

Ennek a boldog jövendőnek képét csillogtatja meg Urunk tanítványai 
előtt az utolsó együttlét alkalmával.



Egy pillanatra sem iehét kétséges előttünk, hogy azt a boldog közössé
get csak azok nyerik, el és azok élvezik ama másik hazában, akik már itt is 
közösséget tartottak fenn Vele, akik előtt semmi sem. volt drágább annál, 
mint hogy Megváltójuk akaratát cselekedjék, az Ö utain járjanak és Benpe 
éljenek. Mert mi tudjuk és hisszük, hogy a szenvedés és gyalázat útján el
induló Jézust dicsőség fogadja a mennyei hajlékokban és vele mindazokat, 
akik a golgothái úton is hűséggel kitartanak és készek szenvedni Vele.

Nagy István.

Illusztrációk
Luk. 7,36—50: Skótorsz.ág egyik völgyében élt egy özvegy egyetlen 

leányával. Egy napon a leány hazulról a nagyvárosba került, ahol elkapta a 
könnyelmű’ élet. A szegény özvegy utána ment, hogy áz elveszettet meg
kéréssé. Kéréseivel, könnyeivel rábírta a hazatérésre. De a sátán nem egy
könnyen engedi ki karmai közül áldozatát. A leányt elragadta ismét a kísér
tés: visszatért a bűn útjára. Az édesanya fáradozása hiábavaló volt: nem 
tudott leányának a nyomára akadni. Nem maradt számára más, mint az imád
ság. Könnyek közt vitte Isten elé panaszát, könyörgését. S onnan nem is tért 
vissza üresen. Egy álmatlan éjjelen, mikor az édesanya imára kulcsolt kezek
kel virrasztóit a kialvó tűzhelynél, egyszerre nyílik az ajtó. Belép rajta az 
annyit. siratott lány. Anya és gyermeke egymás nyakába borulnak; s mikor 
kisírták magukat és a leány anyja bocsánatát megnyerte, azzal a kérdéssel 
fordult az édesanyjához: „Hogyan, hogy ilyen késő éjjel is nyitva volt az 
ajtó?" „Az ajtó? — felel a kérdezett: mióta elmentél, sohasem csuktam be. 
Vártalak mindig s attól tartottam, hogyha jössz s az ajtót zárva találod, nem 
mersz talán bekopogtatni s örökre elveszítelek". — Így várja s fogadja Jézus 
is szeretettel a bűneinek tudatában hozzá félénken, tartózkodón közelítő bű
nöst („megállván h á t u l " ) .  Nála kész a bocsánat.

Ján. 12,35—43: Hajótörött matrózok egy mentőcsónakon keresték á 
nyílt tengeren a menekülést. Céltalanul hányták-vetették a törékeny csónakot 
a vihartól korbácsolt hullámok. Hozzá sötét éjszaka volt. Az iránytűt ugyan 
magukhoz vették a süllyedő hajóból, de a sötétségben nem látták a tű állá
sát; s nem tudták, merre próbálják, keressék a menekülést? Egyikük zsebé
ben egy s z á r  gyufát talál; egyetlen egy szálat. Ha legalább annak a lángjá
nál megláthatnák a tű állását! összebújnak; szélfogónak kiterjesztik kabátjuk 
szárnyait. Szívszorongással állják körül gyufát tartó társukat a viharedzett 
matrózok. Érzik, hogy a következő pillanattól, a gyufa világosságától függ 
minden: remény, szabadulás, élet. Ha a ,szél el nem oltja, ha meg tudják gyúj
tani s a fényénél tájékozódni tudnak: meg vannak mentve. És sikerül. A 
gyufa lángra lobban. Világossága ráesik a tűre; s örömrivalgással ujjongnak 
fel a szerencsétlenek: „arra van észak; Isten meg fog segíteni bennünket." 
Míg velünk a világosság, használjuk fel mi is az alkalmat: a Jézusban meg
jelent világosság nekünk is mutatja a menekülés és szabadulás útját.

Ján. 6, 24—36: Frommel Miksa, a híres német szuperintendens beszéli: 
„Egy napón egy kereskedővel utazván társalgás közben vallási dolgokra tere: 
lődött a szó. „Tudja meg, — mondta az illető, a keresztyén erkölcsiséget 
Sókra tartom, dé a hitet és bittételeket annál kevesebbre." Erre azt feleltem 
neki: „Ön kereskedő, tehát tudnia kell, hogy a kiadásnak és bevételnek egy
mást fedeznie kell. Á keresztyén erkölcsiség parancsaival tőlünk folytonos ki
adást követel: Szeress, szolgálj, segíts; ezt tedd, azt tedd. De honnan vegyem 
hozzá az erőt? Csak a hitből; különben fizetésképtelen leszek, csődbe jutok."
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— Erre az erőforrásra utal Jézus is, mikor a hozzá intézett kérdésre: '„Mit 
csináljunk, hogy az Istennek dolgait cselekedjük?" — azt feleli: „Az az Isten 
dolga, hogy higyjetek." „Hitből jön a cselekedet. . (Dt. én. 350, 6).

Ján. 11,47—57: Madách Ember tragédiájának egyiptomi jelenetében fáj
dalmasan jajdul fel a fáraó trónja, előtt összeroskadó, agyónkorbácsolt rab
szolga: „Milljók egy miatt!" Kajafás viszont úgy vélekedik: „Jobb, hogy 
egy ember haljon meg a népért és az egész nép el ne vesszen." Kajafás 
ugyan másképpen gondolta, de hát mégis úgy lett: egy ember halt az egész 
népért, az egész emberiségért. Mint Pál apostol mondja: „Isten az Ö tulaj
don Fiát mindnyájunkért odaadta" (Róm. 8, 32). Ott az egyptomi jelenetben 
millióknak kellett meghalniok, hogy e g y  kényére-kedvére éljen; itt e g y  
ember halt meg, hogy millióknak élete legyen.

Kiss Samu.

KATECHETIKAI M U N K A K Ö Z Ö S S É G
Az első úttörő kísérletet közöljük. A  tanítás tárgyául az általános 

iskola IV. osztályában nemsokára sorra kerülő „Jézus hevonul Jeíúzsá- 
ilembe“ című bibliai történetet vettük. A munkaközösség tagjai lelkészek, 
lanítónők, gyermekbibliaköri (vasárnapi iskolai) és ifjúsági vezetők voltak.

A munkaközösség vezetője ELŐ M U N K ÁLAT cím alá szánja mindazt, 
amit a katechétának ( vallástanítónak) a tanítás előtt el kell végeznie (ez 
esetben a bibliai szakasz alapos megértését, éxegézisét; egyháztörténeti 
anyagnál részletesebb ismeretszerzést, stb.). Ennek anyaga nem kerül mind 
bele a tanításba, csupán a háttért alkotja és a szükség szerint merítünk 
belőle.

A KÖZLES alá foglalta a munkaközösség vezetője a bibliai történet 
előterjesztését és elmélyítését.

A z ALKALM AZÁS-ntil közli a munkaközösségben felmerült összes 
alkalmazási lehetőségeket választás céljából. Máskor, viszont esetleg egy 
találó alkalmazás részletes kidolgozása következhet. Az alkalmazás körűt 
volt a legélénkebb beszélgetés.

A BELSŐ CÉL « scopus-nak, a, bibliai történet irányának, tengelyéi
nek felel meg.

Végül összefoglaló IGÉT és É N E K V E R S E T  tartalmaz első katecheti- 
kai feldolgozásunk.

Más katechetikai munkaközösségek is alakulóban vannak. Az elgon
dolás az, hogy m ó d s z e r e s  tanításhoz adjunk segítséget egyes tanítási 
egységek kidolgozásával.

Jézus bevonul Jeruzsálembe
I. ELŐMUNKÁLAT. A Jeruzsálembe való bevonulás történetének 

alapja Mát. 21. és Luk. 19. megfelelő szakaszai. Jézus Zakeus házából, 
Jerikóból indul útnak (Jerikó és Jeruzsálem között, mintegy Ihat órányi 
volt az út) és az Olajfák hegyének lejtőjén ereszkedik alá a városba tanít
ványai kis csapatával. A szamárháton és az Olajfák hegye felől való 
bevonulás egyformán messiási próféciák (Zak. 9, 9 és 14, 4). Jézus mint 
Messiás-király vonul be Jeruzsálembe. Ezt tudja a tanítványi sereg (az 
üdvözlő kiáltás szintén a Messiásnak szóló üdvözlet). De világosan fel



ismerik a farizeusok is (Luk. 19, 39!). A templomtisztítás ugyancsak az 
eljövendő Messiás egyik munkájának számított. A templom előcsarnokában 
folyó áldozati állat-árusítás és pénzváltás a főpapi rend hasznothajtó üzlete 
volt. Ezért a templomtisztító korbács hátukon is csattan közvetve s egyik 
okává lesz Jézus elítéltetésének. A farizeusok Jézus messiási bevonulása, 
a főpapság pedig bűneiknek leleplezése miatt készítik a Messiás kereszt
fáját.

II. A KÖZLÉS. Az elmondásnál ne szorítkozzunk csupán a tankönyv 
(Kemény: Bibliai történetek III—IV. osztály) rövid és erősen kivonatos 
szövegére, hanem használjuk fel a bibliai történet színes, eseményekben 
gazdag egészét!

Az előterjesztés a bevezető és befejező rövid összefoglalás mellett 
három részre oszlik. A bevezetés visszatekint Jézus háromévi megváltói 
művére. Az első esemény részei: Jézus útja Jeruzsálem felé, a kereszt- 
jóslat, a szamárszerzés csodálatos módja, a gallyak és ruhák az úton, a 
tanítványsereg üdvözli a Messiás-királyt. A második rész: Jézus sírása 
a város fölött. A harmadik: Jézus haragja, a korbácsfonás, a templom 
megtisztítása. A befejező mondat sejteti azt, ami hamarosan elkövetkezett.

A hárem esemény színes, eleven elmondása után az elmélyítés követ
kezik. Most valami döntő nagy idő kezdődik Jézus életében. A kereszt- 
jóslatot a tanítványok még nem értik. Ki volt a Messiás-király? Isten Fia, 
aki Isten országát hozza a földre. Ekkor még csak alázatosan és szegényen. 
De egyszer majd dicsőségben. Jézus, az Isten Fia, úgy vcnul be Jeruzsá
lembe, ahogyan a próféták a Messiás első eljövetelét megjövendölték. így 
üdvözli őt a tanítványsereg is. Isten Fia előre látta Jeruzsálemnek az 
ő benemfogadása miatti pusztulását. Ezért sír a város fölött. A galamb
árusok és pénzváltók a templom előcsarnokában. Az ítélő Krisztus, aki 
gyűlöli a bűnt! Kapcsolat a témpldmtiszti!ás és a 1 2 'éves Jézus története 
között.

A történet közlésében felhasználhatjuk a szemléltető rajz segítségét is 
(kereszt, pálmaág, korbács), bár ez a történet annyira eseményben gazdag, 
hogy itt nincs reá feltétlenül szükség.

III. A TÖRTÉNET ALKALMAZÁSA. Többféle lehetőség áll előt
tünk: 1. Jézus a keresztségben, az igében és az úrvacsorában ma is jön 
az emberhez! Hozzánk jövetelét kiváltképen ádventben és virágvasárnap 
ünnepli az egyház. 2. Jézus ma még jön hozzád! De egyszer — mint. 
Jeruzsálem fölött is — lejár a kegyelmi idő! 3. A tanítványsereg ágakat, 
ruháit tette Jézus elé. Ti mit tesztek eléje? (.Szívünket.) 4. Jézus hány
szor ejthet.könnyet fölötted, mint ahogyan sírt Jeruzsálem fölött! 5. Jézus 
azért jön, hogy megtisztítsa szívedet. 6. Ahol nem talál hitet, ott kemény 
ítéletet tart.

Illusztráció. Három kép a stavangeri múzeumban. Mindhárom egy 
kettévágott szív belsejét mutatja. Az elsőn fehérruhás férfi mécseséivel 
bevilágítja a szív zugait. A falakon kínzószprszámok, a sarkokban kígyók, 
mérgesnövények. Felirata: Krisztus, a megvilágosító. A másodikon ugyanő 
egy nagy ecsettel pirosra, fényesre festi a szív falait. Aláírás: Krisztus, 
a megtisztító. A harmadikon Jézus a szív közepén álló aranyos trónuson
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ül, 3 falakon képek, a sarkokban virágok. Felirat: Krisztus, a Király. 
(Lunde.)

IV. A TANÍTÁS BELSŐ CÉLJA: Jézus ma is jön hozzánk. Boldog- 
az, aki királyaként fogadja; ja j annak, aki visszautasítja Urát!

V. IGE, ÉNEKVERS: „íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha 
valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz" 
(Jel. .3, 20).

A nagy Király jö n . . .  (120. ének). Emberek, készüljetek... (112. 
ének).

Pécsi katechetikai munka közösség : Cserháti Sándorné, Csermely Ilonka, 
Geyer Zoltánná, Geyer Zoltán, Káldy Zoltán, Koltai Ernőné, Kutasi Va
léria dn., Vértesi Zoltán. Vezette és a kéziratot elkészítette: Dl'. Nagy 
Gyula.

Alig van agenda, amely az áttérés templomi szertartásához rendet kö
zölne. Ilyent a kezem ügyébe eső agendák közül csak a wiirttembergi evan
gélikus egyházéban találtam. Számos agenda, így a Karsay—Czékus-, a Gyu- 
rátz- és a Raffay-féle agenda is, a keresztelési szertartás rendjei között közöl 
.olyan rendet is, amely szerint felnőtt nemkeresztyének megkeresztelése vég
rehajtandó. Mivel azonban a mi viszonyaink között más keresztyén közös
ségek tagjainak áttjrése egyházunkban szintén sűrűn történik meg, szüksé
gesnek látszik az ilyenek ünnepélyes felvételéhez is egységes liturgikus rend 
megállapítása. Az alábbiakban ilyen rend összeállítására teszek kísérletet. A 
közölt rend részben a württembergire támaszkodik.

Elöljárónak megjegyzem, hogy az áttérési szertartásnak meggyőződé
sem szerint a gyülekezet jelenlétében kell lefolynia. Maguk az áttérők ugyan 
a legtöbb esetben jobban szeretik, ha csak kevesen vannak jelen az aktusnál. 
De ez nem jelenthetne nehézséget, ha az egyház kötelező módon megkívánná 
a gyülekezet jelenlétét. A wiirttembergi rend megelégszik a presbitérium né
hány tagjának, valamint az áttérő legközelebbi hozzátartozóinak és barátai
nak tanúskodásával. A Karsay—Ozékus-féle agenda azonban már a „Mózes 
vallásából áttérők megkeresztelése" rendjének első, „Bemutatás" c. szakaszá
ban is úgy rendelkezik, hogy a liturgus mutassa be a gyülekezetnek a meg- 
keresztelendőt és közölje énnek áttérési szándékát, majd kérdezze ki a keresz
tyén hit legfőbb igazságai felől. Még inkább indokolt a gyülekezet jelenléte 
más keresztyének felvételénél, mert hiszen az egyház, amelybe felvétetnek, a 
gyülekezetben konkretizálódik, és felvételük feltétele az emberek előtt tör
ténő vallástételük (Mt. 10,32) és az egyházba-gyülekezetbe való felvételükre 
vonatkozó óhajuk kinyilvánítása.

A felvétel rendje a következő:
1. Az Atya, Fiú, Szentlélek egy igaz Istennek nevében. Ámen.
2. Imádkozzunk! Szent Isten! Szerető Mennyei Atyánk! Hálát 

adunk Neked anyaszentcgyházadért. amelyben igédet igazán tanítják 
és szentségeidet helyesen szolgáltatják ki. Hálál adunk Szén (lelked

Pécsi katechetikai munkaközösség.

Áttérők felvételének liturgikus rendje
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megvilágosító munkájáért,, amellyel újból és újból gyarapítód egy
házadat olyanokkal, akik Egyszülött Fiad igaz ismeretére eljutották. 
Kérünk, szenteld mgg ezt az alkalmat, amikor testvérünket vallás- 
tétele alapján ebbe a Te egyházadba felvesszük és tarts meg mind
nyájunkat a Veled való' üdvösség©* közösségben a mi Urunk Jézus 
Krisztus által! Ámen.

3. Igeolvasás, rövid igehirdetés.
4. N. N., a mindentudó Isten színe és az (’) gyülekezete előtt 

felszólítlak, felelj a következő kérdéseimre:
a) Szabad akaratod-e, hogy az ágostai hitvallású evangélikus 

egyház tagjává légy? Szabad akaratod-e?
b) Vallod-e ennek az egyháznak hitét, amelyet egyedül Istennek 

a Szentírásban foglalt kinyilatkoztatására alapít? Vallod-e?
c) Akarod-e tehát bizodalmadat mind életedben, mint halálod

ban Jézps Krisztusba, mint egyedüli Megváltódba és Közbenjáródba 
vetni ? Akarod-e ?

d) Szent elhatározásod-e, hogy Isten kegyelméből megbizonyítsd 
az Ő igéjéhez és szentségeihez való hűségedet, velük élve teremjed, a 
Lélek gyümölcseit és készségesen alkalmazkodjál evangélikus anva- 
szentegyházunk minden rendjéhez? Szent elhatározásod-e?

(Esetleg: Vallástételed és elhatározásod megpecsételésére nyújtsd 
jobbkezedet!)

5. Vallástételed alapján felveszlek az ágostai hitvallású evangé
likus egyház kötelékébe, felhatalmazlak tagjai jogainak élvezésére és 
elhívlak kötelességeik teljesítésére.

6. Kézrátétel mellett, áldás I. Tliess. 5, 23-mal, esetleg más meg
felelő igével. Az áldás alatt az áttérő: az oltár előtt térdel.

7. Imádkozzunk! Irgalmas Isten! Jó Atyánk! Atyai irgalmadba 
ajánljuk testvérünket és minden jó feltevését. Kérünk, erősítsd Szent-, 
lelked által hitét, hogy mint Krisztus jó vitéze megharcolja ama 
nemes harcot. Tartsd meg a kísértések között és add, hogy mint 
Szent Fiad hű követője betöltse tiszte minden igazságát. Egykor pe
dig koronázd meg a hűség koronájával Szent Fiad, az Úr Jézus 
Krisztusért! Ámen.

Természetes, hogy az áttérő ugyanekkor először részesül az evangé
likus egyházra bízott úrvacsorában. Ebben a gyülekezet tagjai is' résztvesz- 
nek, hogy ezáltal is erősödjék közösségük új testvérükkel. A fenti szertartás 
az istentisztelet keretében a szószéki szolgálat után folyik te. Követi tehát a 
Miatyánk és az ároni áldás, majd a közös úrvacsoravétel.

Ha a gyülekezeti istentisztelettől elkülönülten folyik le a felvételi aktus, 
az imádság (.7. p.) után rögtön következik az új egyháztag úrvacsoravétele. 
Ennek rendjében a commemoratioban azután utalás történik arra, hogy az 
evangélikus egyházban elsőízben vett úrvacsora szolgáljon erősítéséül, hogy 
az egyház élő tagjává váljék.

Nemkeresztyén vallási közösségből áttérők felvétele megkeresztelésük 
útján történik. B. O.
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Szétrobbantja-e a lutheri hitvallásosság
az ökumenikus gondolatot?

Az alábbi tanulmány a protestáns teológia területén világhíres svéd volt
professzor, jelenleg püspök tollából egyszerű és kristálytiszta választ ad arra 
a kérdésre: evangélikus teológiai alapon mennyiben és miben lehet szó a ke- 
resztyénség egységéről? Eredeti címe: The basis of ecumenicity in Lutheran 
theology. Ha a XX. századot joggal nevezték el „az egyház századának", a 
negyvenes éveket nyugodtan mondhatjuk „az ökumené évtizedének." Soha így 
nem kereste még egymást a keresztyénség! A „szentek közösségének" min
denütt feltörő vágya közel hozza hozzánk a kérdést: hitvallásos lutheri egyház 
milyen módon kapcsolódhat bele az egységmozgalomba? De ha ez belülről 
nem lenne kérdésünk, akkor sem térhetnénk ki előle, mert a megújhodó lutheri 
hitvallásosságot protestáns viszonylatban szinte világszerte felelősségre von
ják: túlságosan ragaszkodik hitvallásaihoz. A külföldi evangéliumi egyházak 
e nagy perének hullámai hazai vizekre is átcsaptak már és lelkiismeretünk 
kényszerít, hogy megvizsgáljuk önmagunkat és a kérdést. Ehhez nagyon jó 
fonal Nygren írása, amely evangélikus megvilágításba helyezi a lutheránus 
rnivoltot és az ökumenikus gondolatot.

Az egész lutheránus világot az egységre-törekvés hatja át. 
Amerre csak nézünk. Játjuk a jeleit. Németországban, Indiában, Ame
rikában — mindenütt az egyesülésnek ugyanazt a vágyát találjuk 
meg az evangélikusok között. Érzik ogybetartozandóságukat. Az egész 
világ evangélikus egyházai tudatára jutottak, hogy olyan üzenet van 
a birtokukban, amelynek hirdetéséért közösen felelősek.

Ökumenikus oldalról ezt az új ráébredő evangélikus hitvallásos
ságot és lutheránus egységtörekvést sokszor meggondolással fogadják: 
mm keletkeznek-e nyomában új nehézségek a sokkal átfogóbb' ökume
nikus munka terén? Ameddig az evangélikus egyházak mindegyike 
saját útján járt, különleges feladat tudata nélkül, úgy látszik, mintha 
könnyebb lett volna az egész keresztyénséget átfogó világmozgalomba 
bevonni azokat. Most azonban, amikor sajátosságaiknak tudatára éb
redtek és egységbe zárkóznak, — nem fenyeget-e az egyesült luthcra- 
nizmus blokkalakításának veszedelme, amely az ökumenikus együtt- 
munkálkodásnak útját állja? Nines-e szó olyan, egyre növekvő kon- 
fesszionalizmusról, amely elvileg összeegyezetethetetlen az ökume
nikus gondolattal!

Sietünk kijelenteni, hogy ez az aggodalom teljesen alaptalan. 
Csak akkor forogna fenn valóságos veszélv, ha a. lutheranizmus más 
lenne, mint ami és ha az ökumenikus gondolat is más lenne, mini 
ami.

Régebben az ökumenikus együttmunkálkodást sokszor úgy kép
zeltélfc el, hogy a különböző egyházak „félúton“ találkozzanak. A kü
lönböző meggyőződésekből mindegyik adja fel a másik fél számára el- 

• fogadba tatlant; így mindegyiknek fel kell adnia valamit, hogy mind
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nyájul’ számára elfogadható közös eredményre jussanak. Nyilván
való, hogy erőteljesebb felekezeti tudat az ilyen értelmezésű .ökume
nikus gondolat szamara veszélyt jelent. Mert ahol valamely egyház 
sajátosságának és a rábízott üzenetnek tudatára ébred, nem hajlandó 
alkudozni és tárgyalni.

Csakhogy ez az ökumenikus gondolat torzképe. Kölcsönös enge
dékenységgel soha és semmikor nem juthatunk a keresztyénség egy
segére. Amit ezen az utón el lehet érni, csupán az igazságot nélkü
lözi), erőtlen svnkretizmus. Isten- őrizze meg a keresztyéneket, ilyen 
ökumenicitástól. Ahogyan mi evangélikusok semmit sem engedhetünk 

I, a nekünk adatott és általunk megismert igazságból, ugyanezt remél-

f jük más keresztyen egyházak részéről is. .1 fi nem rendelkezünk az 
igazság felett, hanem kötve vagyunk az igazsághoz.

Ez azonban nem jelenti, hogy a konfesszionalizmust a keresztyén- 
béggel szemben ki lehetne játszani. Itt érkezünk el a másik hamis fel
tevéshez: a lutheranizmust sokan másnak fogták fel, mintami. Luther 
nem akart új egyházat alapítani, (j az evangéliumot akarta Krisztus 
egyetlen, az apostolok idejétől fogva létező egyházának eredeti tiszta
ságában visszaadni. A  harmadik hitágazatban valljuk: „Hiszek egy 
keresztyén egyetemes anyaszentegyházat, szenteknek közösségét." Az 
egyház egysége nem olyasmi, amit meg kellene teremteni. Már megvan 
•Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ö az egyház feje és az egyház az ő 
teste. Krisztus egyháza nincs egyetlen felekezetit ez kötve, hanem az 
egész világot, azA.gész „ökumcné“4  átöleli. Az egyes egyházakban 
Krisztus tagjai élnek es ezért belsőleg összetartoznak. A keresztyén 
egység már megvan minden különbözőség ellenére és minden külön
bözőségben. Az egység, amelyet korcsunk, nem külső unió hanem 
('z a belső egység, s ez már megadatott. Tagokként találkozunk egy
mássá] egy és ugyanazon testben, acorpus Christi-ben. Isten mind
egyikünknek egy és ugyanazon evangéliumot adta,: „Egy a test és 
egy a Lélek, egy az Úr, egy a. Ilit, egy a keresztség egy'az Isten és 
mindnyájunk Atyja" (Ef. 4.4—6). Ez a már meglévő egység min
den ökumenikus munka ígérete. E nélkül az csak külső emberi szer
vezkedés lenne.

Ha azonban ez az egység megvan, mire valók a felekezetek? Ha 
Krisztus egyháza egy,  miért oszlik különböző szervezetekre? Felelet: 
mindnyájunknak egy és1 ugyanazon evangéliuma van, de. mindm/á- I 
jan nem egy és ugyanazon módon értettük azt meg. Csak aki a fele
kezeti különbözőségeket lomolyan tudja venni, az veszi komolyan ma
gát az evangéliumot, kiért, egyik felekezet puszta léte feltett kérdési 
a másik számára: vájjon az evangéliumot legmélyebb érteleiében és 
teljességében értette-e meg. A jelenben a. különböző egyházakon új 
buzgalom fut végig az evangélium értelmének megtalálása érdekében 
és ez talán a mai keresztyénségben a legreménytkeltőbb jelenség. De 
oppen ezért került egészen újszerűén előtérbe a konfesszipnáÍis° kér
dés, az t. i., hogy hogyan értjük igazában az evangéliumot. Ezen nem



kell szomorkodnünk. Ez nem jelent veszedelmet a keresztyénség egy
ségére nézve, hanem ellenkezőleg segítséget nyújt a mélyebb egységre 
jutásban. A legközelebbi években a különböző felekezetek között meg
újul az eszmecsere, de nem azért, hogy egymással perlekedjenek, ha
nem, hogy egymást segítsék az evangélium mélyebb megértésében.

Itt — az evangéliumért és annak helyes megértéséért történő 
összefogásban — itt van lutheri felfogás szerint az ökumenikus 
munka alapja. Éppen mivel az evangélikus egyház középpontja az 
evangéliumban van, azért, teszünk vallást az ökumenikus gondolat mel
lett, viszont hangsúlyozzuk, hogy az ökumenikus gondolat egyedül az 
evangéliumból tájékozódhat.

Az ökumenikus kérdéshez más úton is lehet közeledni.
Némelyek így gondolkodnak: A fődolog az egyházak gyakorlati 

együttmunkálkodása. Ha nem tudnak a hitben és tanban egyesülni, 
legalább valamilyen szociális és társadalmi programmban egyesülje
nek. A lutheránus egyház így válaszol: N e m e z  a keresztyén egység 
útja. A tapasztalat is mutatja, hogy éppen akkor szakadozik szét az 
egyház, ha az egységet olyan ponton keresi, ahol egységesség nincs és. 
nem is lehet.

Mások azt vélik: A fődolog, hogy a különböző egyházak hasonló 
szervezettel rendelkezzenek és bennük azonos rendtartások uralkodja
nak, I tt ismét megmutatkozik, hogy milyen nagy a kockázata annak, 
ha az egységet olyan ponton keresik, ahol a különbözőségeknek kell 
teretTengedni. Egyesek azt mondják, hogy az episzkopális berendez
kedés kerülendő és az egyháznak egyetlen helyes életformája a kon- 
gregacionalizmus; ismét mások más egyházi reformokat pártfogolnak. 
Hogyan juthanánk ezen az úton egységre? Evangélikus oldalról ezt 
válaszoljuk: „Az egyház valódi egységére elegendő, hogy egyetértés 
legyen az evangéliom hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására 
nézve. Ellenben nem szükséges, hogy mindenütt hasonló emberi ha
gyományok vagy szokások vagy emberektől rendelt szertartások le
gyenek/' (Ágostai Hitvallás VII. cikke).

A lutheránus egyház feladata, hogy rámutasson az ökumenikus 
munkában a középpontra és egyidejűleg az egységre, amelyet nem 
nekünk kell megteremtenünk, hanem amely nekünk ajándékoztatott, 
hiszen az egyház Krisztus teste és az evangéliumban az egyháznak 
Krisztustól kapott egységes üzenete van. Így végzi az evangélikus 
egyház az ökumenikus egységmozgalomnak a legnagyobb szolgálatot. 
Mert ha az egységet más pontokon keresik, éppen ezáltal veszélyez
tetik azt. Mivel pedig az evangélium az egyház igazi kincse és Isten
nek a Krisztusban végbevitt tettéről szóló üzenet az egyháznak leglé
nyegesebb, nélkülözhetetlen feladata, — azért az egyház egysége 
olyan mértékben növekszik, amilyen mértékben az egyház ennek az 
üzenetnek tartalmában elmélyed. Csak az evangéliumon és az evan
gélium megértésén keresztül visz a keresztyénség egységének útja.

Nygren Anders. — Közli: V. I.
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Pillanatnyi feladatok sodrában
A z  e g yh á z e g y e te m  a n k é ts o r o z a ta

fír. Mády Zoltón tanárember, de azok közé a világ iáink közé tar
tozik, akik Luther-kabál nélkül is papok, ő méghozzá teológus is. Mint 
a dunáninneni egyházkerület újonnan megválasztott felügyelője csöp
pent bele néhány hónapra helyettesként az egyetemes felügyelői munka
körbe. .4 mozgalmi kéresztyénségnek, az evangélikus ébredésnek élen
járó bizonyságtevőjéből így lett egyidőre a „hivatalos egyház“ legmaga
sabb funkcionáriusa. Az ö személyében és rövid működésében példa
ként szemlélhetjük, hogy milyen áldott megoldás, ha az „ébredő egy
ház'“ és a „hivatalos egyház“ nemcsak találkozik, hanem azonossá válik. 
Mindezt m o s t  nyugodtan elmondhatjuk anélkül, hogy az egyetemes 
felügyelő-választás kérdésével kapcsolatba hozható lenne, hiszen e sorok 
megírásának és megjelenésének időpontjában a szavazás már lezárult s 
különben is Mády /.oltón előre kijelentette, hogy megválasztatását nem 
fogadná el.

Ezen sorok megírására csak[ az adott alkalmát, hogy egyetemes 
felügyelő-helyettesi működése alatt kezdeményező jelentőségű ankét- 
sorozatát rendezett. E sorok írója mindegyik ankéton részéveit s a leg
utóbbi után felkereste; Mády Zoltánt, hogy az ankétok szerepének és 
eredményének visszatekintő összegezését kérje tőle: A kérdésekről köl
csönös beszélgetés alakúk ki kettőnk között. Az itt következő beszámoló 
ennek alapján íródott. Noha a beszélgetés gondolatai egybefonódnak a 
cikkben, Mády Zoltán újszerű gondolatait külön is feltüntetjük.

Az ankét-sorozat célja az volt, hogy összehozza azokat, akik egy-egy 
egyházi munkaág iránt különös felelősséget éreznék és annak területén máris 
jelentős munkát végeztek. Alakuljon közösség közöttük: elsősorban lelki kö
zösség, másodsorban munkaközösség. Lényeges volt tehát, hogy az egyházi 
munkák kérdései feltárassanak, problémái megvilágíttassanak, a megoldás felé 
vezető üt tisztáztassék. De még lényegesebb volt, hogy Isten igéjében és az 
imádságban találkozzanak. Az egyházegyetem tanácskozó termének zöld asz
tala bizonj'ára csodálkozott, hogy mindegyik ankét kezdetén bibliák nyílottak 
ki és kezek kulcsclódtak össze, s a falakról reánk tekintő múlt is hallgat
hatta, hogy Istennek aznapra adott igéjét világi ember félig lehunyt szemmel, 
a Lélektől álmelegíletl mosollyal magyarázza, ráirányítva, az ige mondanivaló
ja I a tanácskozás elé kerülő kérdésekre.

Az ankéíok nem törekedtek a kérdések végleges megoldására, hanem a 
megoldásért való erőfeszítésnek és a közös munkának megindítására. Eredmé
nyüket nem az dönti el, hogy mennyi végleges eredmény született meg, hanem 
az, hogy mit indítottak el.

A kérdések előkerülését és sorrendjét nem elvi fontosságuknak szem
pontja szabta meg, hanem ahogyan adódtak. „Ebben az adódásban is volt 
valami sajátos emberfeletti elem" — mondotta beszélgetésünkben Mády.

TEOLÓGIAI, LELKÉSZKÉPZÉSI ANKÉT

Résztvettek rajta a püspökök, professzori kar, MELE elnöke és ügy
vezető alelnöke, még egy gyakoüló lelkész, továbbá némely pontnál a teológus 
ifjúság két kiküldöttje.

Programmját a professzori kar általi felvetett kérdések alkották. Idő
hiány miatt :a másik részről felvetett kérdésekre nem kerülhetett sor.



Újra megállapítást nyert a  Teológus Otthonnak lelkészképző intézeti jel- 
lége. Szükségesnek látszik' ennek: szabályrendeleti kiépítése is, aminek érdeké-; 
bén javaslat kerül az ankét munkája nyómán a legközelebbi egyetemes köz- 
gyű.és elé. Az Otthonnak lelkészképző intézeti jellege azonban nem vég elébé 
a lelkészképzés reformjának, sem esetleges budapesti ötödéves' lelkészképző 
Szemináriumnak. / ' :

Előkerült futólag az egész'teológiai képzés reformjának kérdése is. Ezzel 
kapcsolatban különösen két ponton érintették a felszólalók a problémát: 1; 
Tudvalevő, hogy a professzori kar jávasalialára nemrégiben a négyéves tanul
mányi idő öt esztendőre emeltetett fel. Az ötéves tanulmányi terű elkészíté
sénél a tanári kart a megalapozás szüksége vezette. Ügy látták, hogy rend-, 
kívül hiányos nyelvi (pl. görög), pedagógiai, filozófiai és 'hittan! ismeretekkel 
jönnek a hallgatók a teológiára. Az ötéves tanulmányi renddel éppen ezért 
nem,,,feliül" bővítették az eddigit, hanem eléje helyeztek tulajdonképpen egy 
előkészítő évet. A jelenlevő lelkészek viszont annak a kívánságnak adtak han
got, hogy mégy évi tanulmány után egy évi gyakorlati szeminárium következ
zék Budapesten, vagy máshol. Ennek az ötödik esztendőnek különösen fontos 
szerepe lenne az egyházi élettel való erőteljesebb kapcsolat felvételében. :

2. Mérlegre került a tanítási módszernek is két (különböző lehetősége: Az 
egyik a vizsga anyagának teljes előadása, amikor tulajdonképpen az egyes 
kompendiumok nyernek részletezést az órákon. A másik lehetőség az órákon 
speciális kollégiumokkal, időszerű teológiai részletkérdésekkel való foglalkozás 
kevesebb óraszámban, amely munka mellett különösen nagy hangsúly eshet a 
szemináriumi öntevékenyebb munkára. A professzori kar inkább az első mód
szerrel él, bár a második irányában is végzett értékes próbálkozásokat. Az 
értekezlet többi tagja inkább a másik módszer mellett foglalt 'állást. Meg
említésre került, hogy pl. Pietila nem tartott összefüggő előadást dogmatikát 
bóí, hanem vizsgaanyagként a könyvére utalt; ellenben külön kollégiumokat 
hirdetett, pl. „Jézus Krisztus hegyi beszéde és a ma erkölcstana" címen. Külső 
körülményeken is múlik azonban a munkamódszer változtatása: a fakultás 
tradíciója és az állami szabályzat -is bizonyos főtárgyaknak megfelelő óraszám
ban történő előadását követeli. — A lelkészképzés tanulmányi reformjának 
és más időszerű kérdéseinek tárgyában a nyáron az ankét eredményeképpen 
néhány napos konferencia lesz, amelyen a megkezdett eszmecsere tovább foly
tatódhat a professzorok és a MELE együttes munkájaként. Itt kerülhetnek 
azután e’ő olyan egészséges javaslatok is, minit pl. az egyik professzor. által 
felvetett következő gondolat: a lelkésznevelés érdekében, kikerülő teológusok 
olyan lelkészek mel’ett szolgáljanak, akik valóban alkalmasak 'kápTánnsvelésré,.

A Teológus Otthon anyagi fenntartásának, 'súlyosságát a következő szám
adatok világítják meg: egy teológus évi eltartási költsége 2.300 Ft. körül .van; 
ezzel szemben a hallgatók szegénysége miatt nyújtott kedvezmények ebnek 
az összegnek 62.8%-át teszi ki. Ez azt jelenti, hogy minden teológus után 
kb. évi 1.400 forintot kell egyházunknak előteremtenie. Két irányú megoldást 
határozott el az értekezlet: egyrészt még szigorúbban, az .ifjúság bevonásává! 
állapítják meg, hogy mennyi egy-egy teológus anyagi teherbíró képessége s áz 
így megállapított összeget az utolsó fillérig behajtják .rajta. Másrészt mindén 
évben valamennyi gyülekezetünket felkeresik a szupplikáló teológusok s ebbe 
á munkába a professzorok is bekapcsolódnak. Az országos gyülékézeti szupp- 
likáció érdekében a püspökök máris tettek intézkedést. Fokozottabb felelős
séget kell éreznie minden paróchus lelkészünknek a Teológus Otthon fenn
tartásáért. örvendetes, hogy van . már néhány gyülekezet, amely vállalta egy- 
egy teológus eltartását.

.4 teológiai fakultáson megalakítandó MEFESZ ügyében a megbeszélés 
eredményeként az ogyházegyetem vezetősége — 'tekintettel a kultuszminiszter 
rendeletére, ugyanakkor hangsúlyozva a teológus ifjúság „tisztán egyházi 
-vonalon történő tevékenységére" vonatkozó régebbi egyházi határozatot és az
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egyezménynek a hitbeli meggyőződés szabadságára vonatkozó pontját, — 
nem emel kifogást az ellen, hogy a teológus ifjúságnak arra önként vállalkozó 
tagjai diákjóléti és tanulmányi érdekből a MBFESZ hittudománykari szerve
zetének tagjai legyenek.

Végül a professzori karnak az egyház teológiai munkájába való bekap
csolódásáról és tudományos munkásságuk kiadásáról esett szó. Legközelebbi 
feladatként a reformátusok által is nagyon keresett Daxer—Kiss Újszövetségi 
görög szótárnak kibővített kiadására, valamint Karner „János evangéliuma" tel
jesen kész magyarázatának kiadására van szükség.

Mády Zoltán az ankéton felvetődött legérdekesebb kérdésekben saját 
látását beszélgetésünk sonán ia következőkben foglalta össze. Az egyetemi 
oktatás nem állhat másból, minit az illető tudomány módszerének elsajátítására 
való nevelésbők Ezt a professzor két módon érheti el: 1. egyetemi előadások 
tartásával —• minden félévben más speciális témáról, — amely közben szug- 
gesszív módon Mutathatja be tudományos módszerének lényegét, eredményeit 
és bevezetheti a tudományos gondolkodásba a hallgatót; 2. szemináriumi mun
kával, amefly tudományos önnevelésre készíti elő a hallgatókat. Ez állandó 
munkára, új meg új tudományos 'tevékenységre, az eredmények közlésére és 
tudomásul vételére készteti a professzort is és a diákot is. A kompendiumos 
mgoldás csak szükségmegoldás lehet.

Ugyancsak figyelemre méltó Mády Zoltán következő elgondolása: A 
Luther Otthon helyébe kellene hozni ötödik esztendőre a teolóyusokdt s ugyan
csak itt lehetne elhelyezni a laikusképzőt. A lelkészjelöltek egyrészt speciális 
stúdiummal foglalkoznának. Mindenki tartoznék kiválasztani magának egy 
tárgyait, pl. a diakóniát, vagy mást, s azzal tudományosan foglalkoznék. A 
gyakorlati foglalkozásra és tanulmányozásra elegendő lehetőségei nyújt Buda
pest és környéke. Erről tanulmányt is kellene neki írnia. A kiválasztó# tárgy- 
gyal való foglalkozásban laz intézet tanárai irányítanák. Másrészt mindenki 
köteles lenne az egyház gyakorlati életében részt venni, megismerni a gyüle
kezeti miunka minden ágát szolgálattal való bekapcsolódás révén is. Ugyan
akkor természetesen elméleti előadások és tudományos módszerű szemináriu
mok is lennének. Nagy előny lenne, ha közben közösem is dolgozhatnának a 
laikusképző hallgatóival, mert így közelebb kerülnének egymáshoz. Esetleg 
ugyanide lehelne hozni a misszionáriusképzőt is.

Egyébként is — mondotta Mády Zoltán —- az Üllői-út 24-et nagyszerűen 
ál lehetne alakítani az egyház lelki szolgálatának céljaira. Lelkészi olvasó
termen kívül tágas, kedves lelkészi dolgozószobát lehetne teremteni, ahol szép 
könyvtár, külföldi folyóiratok, csend és nyugalom várná a tanulmányozó lel
készt. A Luther Otthonban olcsó pénzért szállást és ellátást kaphatna az a 
vidéki lelkész, aki 2—3 hetes stúdiumot szeretne itt folytatni. A lelkészképző 
szeminárium és a laikusképző tanárai útmutatással szolgálhatnának munkája 
közben neki is. A földszinten a vendéglőiből és két üzlethelyiségből tágas, 
utcára nyíló fogadótermet lehetne alakítani, amely városi misszió középpont
jává is válhatnék. Londoniban láttam ilyent — folytatja Mády. „Tudsz-e öt 
percet szentelni az Istennek? Ettől függ napi békességed és munkád" — hir
dette a bejárati tábla. Odabent kora reggelenként ötperces istentiszteleteik foly
tak. Egy gnekvers után az evangélizáló imádkozott, felolvasott egy bibliai ver
set, néhány rövid találó mondatot fűzött hozzá, elmondott frappáns történe
tet, majd imádkozott és megáldotta a jelenlévőket, ötperces szünet után az 
egész újra kezdődött. Voltak, akik kettőn, hármon is bennmaradlak egymás 
után. Természetesen az evangélizáló mindig más igéről beszélt és más imádsá
got mondott.



SAJTÓ ANKÉT

Jelenvoltak a püspökök, a sajtólelkész, az egyházi lapok szerkesztői, 
belső munkatársai és az egyházi könyvkiadók képviselői.

Főleg négy kérdésről folyt a tanácskozás: 1. Külföld állandó tájékoz- 
tatása egyházunk éleiéről és helyzetéről. Ennek érdekében kőnyomatos sajtó- 
tudósítóra van szükség, amely általános egyházi tájékoztatót nyújtana az egy
házi eseményeiket magyarázva, közölné egyházi lapjaink jelentősebb megnyilat
kozásait és a napi sajtónak az egyházunkat érintő közleményeit, továbbá rövid 
hazai egyházi híreket. — Az ankét óta már meg is történt a megoldás: a re
formátusok sajlóengedéllyel rendelkező többnyelvű külföldi kőnyomatos tájé
koztatójába kapcsolódik bele egyházunk olymódon, hogy a külön evangélikus 
anyagot Korén Emil sajtólelkész állítja össze, sőt a közös számokon kívül 
külön evangélikus számok is megjelennek, tekintettől arra, hogy a hazai refor
mátus és evangélikus egyház más-más külföldi érdeklődési területre tarthat, 
számot. A kőnyomatos előreláthatólag négy nyelven kerül kiadásra: angol, 
német, orosz, francia.

2. A belföldi napisajtó evangélikus egyházi tájékoztatása. Ez is kőnyoma
tos útján fog történni. A reformátusok hetenként háromszor jelentetik meg 
belföldi sajtótudósítójukat, amelyben Korén Emil, az evangélikus rész szer
kesztője helyezi el az evangélikus vonatkozású közérdekű híreket. A belföldi 
híradót a napilapok és egyházi lapok szerkesztői s legfontosabb egyházi vezető 
embereink kapják.

3. Az egyházi könyvkiadás engedélyezési nehézségeit számba véve, az 
ankét Dr. Vető Lajos püspök elnökletével bizottságot alakított. Azóta a bizott
ság már javában dolgozik. A bizottságban az evangélikus könyvkiadók kép
viselői és más választott tagok vannak. A bizottság feladata, hogy összehan
golja a különböző könyvkiadók tevékenységét; tervszerű szellemi gazdálkodást 
vigyen az egyházi könyvkiadásba anélkül, hogy elfojtaná az egyes könyvkiadó 
vállalatok egyéni kezdeményezését; végül pedig, hogy saját lektoraival átolvas- 
latva és megbíráltatva a kéziratokat, azokat a sajtóosztályhoz engedélyezés 
végett egyházunk nevében nyújtsa l>e, s így minden jó kiadványt megjelenés
hez segítsen. A bizottság a legégetőbben hiányzói egyházi kiadványok meg
írása és kiadása érdekében kezdeményező lépéseket is tesz, aminek első jele, 
hogy tárgyalás alá vette Dr. Karner Károlynak több évre szóló tervezetét, 
amely parochiális könyvtár keretében a legszükségesebb magyar nyelvű teo
lógiai munkákat tartalmazza.

i. Az ankéton felmerült a szüksége, hogy az egyházi lapok szerkesztői 
időnként sajtókonferenciára jöjjenek össze. Az ankét után ez rövidesen! meg is 
történik. Ezen a megbeszélésen tisztázódott, hogy az Új Harangszó, Evangélikus 
Élet, Élő Víz, mind különböző feladatokat teljesítő és sajátos jellegű lap. Mind
egyiknek határozott célkitűzése van s egyik sem pótolhatja a másikat. A szer
kesztés nehéz feladatát az képezi, hogy a különböző oldalról jövő emberi igé
nyek között a lap egyedül Istenre figyelve találja meg szolgálati lehetőségé
nek mai útját. Ha mindegyik lap sajátos adottságainak megfelelően az evangé
liumot akarja szolgálni, akkor illeszkedik egységbe a magyar evangélikus sajtó, 
megtartva mindegyik szelete a saját különLeges jellegét.

Mády Zoltán ezeket fűzte az eredményhez: Mindegyik lapunk sajátos 
munkaterületén, — amelyet az élet alakított ki, nyilván az Isten útmutatása 
nyomán, — álljon bele teljes erejével az egyházépítésbe. Vannak közös fel
adatok, mint pl. az ébredés, amelyet mind a háromnak egyformán szolgál
nia kell.
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IFJÚSÁGI ANKÉT

Résztvevők a püspökök, az ifjúsági munka vezetői és szakértői, továbbá 
az ifjúság néhány képviselője,

Az .értekezlet elején tartott referátum néhány fontosabb gondolata: > A* 
egyesü'eti kereteket fel kell számolni és gyülekezeti keretben kell folytatni 
a mimikát. Ifjúsági missziói munkaközpont állítandó fel, amely egyházunk 
ifjúsági munkáját anyaggal látná el és irányítaná. Az ifjúsághoz a meglévő 
egyházi sajton keresztül kell szólani, miután külön ifjúsági lap megindítására 
nincs lehetőség. Egyházkerületenként egy, vagy több ifjúsági missziói lelkészt 
állás szervezendő. Ha minden gyülekezet évente felajánlaná bevételének tizedét 
missziói célra, ilyen módon évente negyedmillió forint volna biztosítható az 
egyház missziói munkájára.

A megbeszélésen az Evangélikus KIÉ körül tört ki némi vihar. Ismét 
napvilágra jöttek a vele szemben táplált aggodalmak, de az ankét úgy határo
zott, hogy ezeket a kérdéseket függetleníti tárgysorozatától, ellenben március 
közepén Klotildügeten szűkkörű háromnapos találkozón Isten igéje előtti el- 
Csendesedéstő] reméli az ellentétek elsimulását és az EKIE-nek az egyház 
többi, különböző színű és mégis inkább egybeforrott munkacsoportjával való 
közösségre jutását Ennek a konferenciának programmját az ankét szünetében 
a kiküldött bizottság azonnal elkészítette. A konferencia érdekessége, hogy 
bibliatanulmányait és áhítatait a legkülönbözőbb színezetű egyházi munkások 
végzik. Ez a találkozó különben az ifjúsági missziói munkaközösség Istentől 
adott megindulását is reméli.

A serdülő munkáról, középiskolai munkáról, egyetemi munkáról, leány- 
munkáról s az evangélizáció munkájáról hangzottak miég el ugyanezen ankéton 
referátumok és .hozzászólások. Ennek bőséges anyagából csak néhány gondo
latot és elhatározást iktatunk ide: A serdülő munka is a gyermekmisszió orszá
gos munkája körébe tartozzék és az alakítsa ki módszerét, vegye kezébe irá
nyítását. A Gyermekbib’iakör Vezető című folyóirat ezentúl a, serdiülőmunká- 
hoz is ad anyagot. -— Szűnjék meg az egyházban a diák- és nemdiák-munka 
között ma még fennálló különbség, lehetőleg egy kézbe kerüljön a gyülekezet 
ifjúságának lelkigondozása, a diákmunka pedig gyülekezeti munkaként ismer
tessék el. —- Az egyétemi munka szívét a bibliakörök jelentik. Az egyetemi 
bibliaórákat az egyes fakultások helyett központi egyházi helyen kellene a jövő
ben tartani. Az egyetemi munka nehézségeit három okban jelölte meg az egyik 
referens. „Az egyik: a mai egyetemi hallgatók (pl. az orvostanhallgatók) rend
kívül lefoglalt, széttagolt ideje. A másik: anyagi gondjaik, harcuk az élettel; 
soknak nem egyszer éjjeli munkát kell vállalnia, hogy nappal tanulhasson. És 
nem utolsó sorban: körülöttük izzik talán a leghevesebbén a világnézeti harc; 
és alti foglalkozott ezzel a munkával, tudta, hogy nekik kell a legerősebb ér
telmi kételyekkel és kísértésekkel megküzdeniük. Ennek a munkának a köve
telményei ezért igen nagyok: a hit erele mellett apo’ogelikus készültség is, 
a szeretet állandó készsége és segítsége mellett nem csüggedő, meg nem fáradó 
újrakezdés és hűség a kévésén." Az egyetemi munkának gyülekezeti vonala 
mellett a szociális vonala is előtérbe kerül. Eredményes egyetemi munkát a 
szociális segítség elhanyagolásával nem lehet végezni. — Ki tudja, meddig tart 
a kegyelmi idő s ezért a, most kezdődő böjti időt evangelizációs „rohamra“ 
kellene fe’használni a gyülekezetekben. A püspökök igyekeznek minden evan- 
gélizáció-kérést még a böjtben kielégíteni s további evangélizációkat is bekap
csolni. — A helmissziói otthonok vezetői az ütközések elkerülése érdekében 
még márciusban egyeztetik nyári konferenciai naptárukat a konferenciák jel
lege, előadói és ideje szempontjából.
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Mády Zoltán ezeket a mondatokat fűzi még az ankéthoz: Ügy látom, 
hogy az ifjúságból való ifjúsági vezetők sokkal hamarább megtalálnák az egy
mással való közösségét, mint a 30—40 éves vezetők. Az egyház ébresztő é i  
építő munkája az ifjúság körében tudja elérni a legnagyobb eredményeket és 
nyeri el a legcsodálatosabb áldásokat. Nagyon kedvező az a helyzet, hogy most. 
kezdenék belenőni az ifjúsági munkába vezetőként azok a fiatalok, akik á£ 
eddigi ébresztő munka gyümölcsei, mint pl. volt vasárnapi iskolások.

VALLÁSTANÍTÁSI ANKÉT

Résztvettek rajta a püspökök, egyetemes tanügyi bizottsági elnök, vallás
iam albizottság elnöke, a budapesti és vidéki vallástanítók közül számosán és 
néhány meghívott lelkész.

Élénk vita folyt a középiskolai 'tanterv reformjáról. Négy értékes szem-- 
pontban találkoztak a hozzászólások: 1. Vallás tanításunk nem hittudósokat, 
hanem gyakorlati keresztyén életet élő embereket akar nevelni. Ezt a gyakor
lati nevelési szempontot mindig szem előtt kell tartani. 2. Szakítani kell azzal 
a rossz módszerrel, hogy ugyanazt a anyagot magasabb osztályokban kicsit 
bővítve és ismételve adtuk. A helyes az, ha magasabb osztályokban más, úf 
szempontból do.gozzuk fel az anyagot. 3. Mindegyik osztálynak legyen „gerinc
tárgya“ (egyháztörténet, Biblia, az egyház tanítása!*, de mégis minden évben 
a főtárgyhoz kapcsoljunk megvilágításul más osztályok főtárgyaiból is vonat
kozó anyagot. Ez a módszer egyszersmind minden évben minden tárgykör 
napirenden tartását is szolgálja. Pl. ha egyháztörténetet tanítunk, bevonjuk a. 
Bibliát és a dogmatörténetet is a tanításba. 4. Az egyháztörténeti anyagnak 
mint főtárgynak egy évre tömörítésével két esztendőt kap a hit- és erkölcstan. 
„Keresztyén hit és élet“ címen az egyház életét és az egyházban való élésre 
nevelést is bekapcsolja. Pl. tanítja a gyülekezeti élethez szükséges litürgikai. 
ismereteket, egyházrajzot, stb.

A középiskolai új számozás szerinti I—IV. osztály (régebben középiskola 
V—VIII. o.) új vallásiam tantervének a fenti szempontok alapján történő el
készítésére még azon este összeült a kiküldött bizottság és kemény munkával 
másnap délutánig elkészítette. A tanterv-tervezetet azóta az egyes lelkészi hiva- 
•talok meg is kapták. A tervezetet még márciusban folytatólag letárgyalja az 
újra összeülő értekezlet.

Ankét közben érkezett a kultuszminiszter irata, amely szerint 1949 őszé
től kezdve egyetlen forgalomban levő vallásiam tankönyvünket sem használ
hatjuk tovább az iskolákban, hanem újakat kell engedélyeztetésre benyújtani, 
mivei a meglevő vallásiam tankönyvek nem felelnek meg azoknak a kövételr 
menyeknek, amelyeket a népi demokrácia gazdasági, társadalmi és politikai 
fejlődési iránya megkíván.

Ennek az iratnak következtében az ankét nemcsak az új középiskolai 
tanterv alapján készülő, hanem az általános iskola I—VIII. osztályai számára 
szükséges vallástani könyveknek legsürgősebb elkészítésének kérdésével is fog
lalkozni kényszerült. Az általános iskolai vallástani tankönyvekre kiírt pályá
zatra éppen most beérkezett sajnos csekélyszámú munkákat két héten bélül 
megbírálják. Azután az összes szükséges vallástani könyveket a pá'yázati és 
a megbízási elv együttes alkalmazásával május 1-re elkészíttetik. Ennek érde
kében már szétment a lelkészi hivatalokhoz a felszólítás, 'hogy jelentkezzenek 
azok, akik e munkában résztvenni szándékoznak. A rövid határidő miatt előre 
láthatólag csak a tankönyvek megírására megbízást nyerő lelkészek szabadsá
golása mellett relmélhető, hogy a tankönyvek időre elkészüljenek. A szabad
ságolás útjából egyházunknak minden akadályt el kell hárítani, ha jó tan
könyveket akar ezen rövid idő alatt alkottatni. A tankönyvek elkészítéséhez 
íróik szellemi támogatására munkaközösségek alakuljanak.
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A gyermekmisszió, diákmisszió, és külmiisszió kérdése az idő rövidsége 
miatt már nem kerülhetett elő, ellenben hosszabban foglalkozott az ankét 
a  vallástanító lelkészek helyzetével. Gyakori mellőzöttségüket és jogos pana
szaikat teljes mértékben méltányolva, az értekezlet szükségesnek látta az egy- 

közvélemény megváltoztatását: ébredjen a gyülekezetekben több felelős
ség és megbecsülés a vallástanító lelkészek iránt s tartsák sajátosan gyüleke
zeti munkának a hitoktatást. Szükségesnek mutatkozik a vallástanító lelkészek
nek az egyházközség közgyűlése által díjlevéllel történő alkalmazása. Ezt kí
vánja a vallástanító lelkész gyülekezeti megbecsülése, anyagi gondjainak csök
kentése és az esetleges jövő helyzetre való felkészülés, amennyiben- valamikor 
fizetésük gondja az államról az egyházra hárulna. A vallástanitó lelkész gyüle
kezeti helyzetének rendezése már a jelen egyházi törvényeink alapján is lehet
séges. Az Egyházi Törvények V. cikkének 26. §-a 2. bekezdését kell megvaló
sítani. Ennek alapján a vallástanító lelkészek választással' és díjlevéllel kerül
hetnek szolgálatukba. Az ankét ezen a ponton is azonnal a cselekvés mezejére 
lépett. Az egyetemes felügyelőhelyettes bekéri a vallástanító lelkészek egyház- 
községi hiványlevelének másolatait onnan, ahol ilyen van, s összevtésük után 
minta-díjlevelet bocsát azoknak a gyülekezeteknek rendelkezésére, amelyek 
még nem rendezték vallástanító lelkészük gyülekezeti helyzetét. Egyházunk 
vezetősége a meggyőzés eszközével1 élve megkéri ezeket a gyülekezeteket, hogy 
egyházközségi közgyűlési határozattal saját vallástanító lelkészüknek vállalják 
és díjlevéllel alkalmazzák a hitoktatót. Ez ezidőszerint komolyabb anyagi 
megterheléssel nem jár, mert a kormány ígérete szerint a vallástanító lelké
szek fizetését 1953 után is változatlanul folyósítja. A gyülekezeti közvélemény 
helyes tájékoztatása és irányítása érdekében az Új Harangszónak az ankét 
után megjelenő március 6.-i száma vezércikkben foglalkozott .ezzel a kérdés 
sel, itt csak utalunk az ott található bővebb kifejtésre.

TOVÁBBI ANKÉTOK

A kővetkező egyházi munkák dolgában összehívandó ankétok terve vár 
még lebonyolításra: Laikus munkások képzése. A diakónia. A szórványmunka. 
Megmaradt egyházi iskoláink pedagógusaival való megbeszélés. Kántorképzés 
és kántornevelés. Egyházunk anyagi ügyei. — Ezek közül már elő van készítve 
az egyház gazdasági ügyeiről tervezett ankét. Az egyházegyetem körlevelet kül
dött azoknak, akikről tudták, vagy sejtették, hogy az egyház gazdasági kér
déseivel foglalkoznak; ezekre válaszképpen meglehetős nagyszámú elgondolás 
és javaslat érkezett be, amely az ankéten feldolgozásra vár. Ugyancsak elő
készíttetett a laikusmunka ankétja, s ezenkívül1 az előző ankétokról elmaradt 
tárgysorozat i pontok is hátra vannak.

* * *

Az ankétok mérlegét készítve, három sajátos vonás tűnik szemünkbe. 
Minden alkalommal k e v é s  volt az idő, noha csak rövid ebédszünet szakí
totta meg a tanácskozást. Ez tarra mutat, hogy sok a kérdésünk és jó dolog 
a munkaközösség. — Hat hét alatt pergett le a négy ankét s mindegyik majd
nem minden elhatározásához a z o n n a l  hozzálátott. Gyors cselekvés jelle
mezte. Ez arra mutat, hogy sürget az'időnk, nem érünk reá. — Szinte csupa 
p i l l a n a t n y i  feladat került elő. Az említetteknek egy részét valószínűleg 
elmossák a legközelebbi hónapok. Üj feladatok jönnek, a régiek megoldódnak, 
vagy teljesítetlenül tovatűnnek. De hát nem ez az igazi, amikor az egyházat 
nem az időtlen kérdések, hanem1 a legszűkebb értelemben vett jelennek tenni
valói izgatjákV

1Bárcsak egyházunk egészére és minden lelkészére jellemző volna e há
rom vonás. Kevés lenne mindig az időnk a imunka lázában; azonnal csele
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kednénk, „míg nappal v a g y o n é s  engednénk, hogy eltékozolédjék életünk 
a plllanátnyi feladatokkal való hűséges birkózásban.

-4- egyházegyetemet pedig úgy áldja meg az Isten, hogy lehessen egy
házunkban, ami most volt: lelki központ, motor, ^ahonnan erők és indítások 
áradnak Istennek átadott életű emberekből, az igéből, imádságból, közösségből 
az egyház munkájának minden területére.

Veöreös Imré.

Istentiszteleteink időpontja a rendes munkanapokon
A soproni felső egyházmegyei lelkészegyesület: januári gyűlésén indít: 

irányoztam, hogy foglalkozzunk a következő kérdéssel: mi a teendőjük as) 
egyházközségi lelkészeknek azzal kapcsolatban, hogy egyes ünnepek, amelyek 
korábban munkaszüneti napok voltak, rendes munkanapok lettek. Indítvá
nyomnak az volt a célja,, hogy az egyházközségi lelkészek vegyék revízió! 
alá az ilyen ünnepek istentiszteleteinek időpontját, és gondoskodjanak 
arról, hogy a gyülekezeteknek azok a tagjai is részt tudjanak venni az 
ünnepi istentiszteleten, akik munkájuk rendje folytán az eddigi időpontban 
tartott istentiszteleten nem tudnak résztvenni, a nap szabad idejében viszont 
örömest hallgatnák a hívek közösségében Isten igéjét.

Kötelességemnek éreztem, hogy a kérdést felvessem, mert eddigi 
tapasztalataim megmutatták, hogy szükség van az említett időpontnak 
legalább a revíziójára. Viszont magam is érzem, hogy országos érvényű ren
delkezésnek nincs helye, mert vannak egyházközségek, amelyekben nem 
mutatkozik szükségesnek az időpont megváltoztatása. Számot kell vetni az 
egyházközségi lelkészek nagy elfoglaltságával. Mérlegelni kell a tradíció 
jelentőségét és értékességét is. Mindezt a vizsgálatot azonban helyenként 
kell elvégezni.

Általános érvényességgel csak a következőket lehet megállapítani: 
1. .Egyházunk minden istentisztelete gyülekezeti istentisztelet. Ünnepi isten
tiszteleteink szintéh gyülekezeti istentiszteletek. A rendes munkanapokon 
tartott ünnepi istentiszteleteink csak akkor igazán gyülekezeti istentisztele
tek, ha a gyülekezetnek azok a tagjai, akik vasárnapokon és más ünnepei
ken részt szoktak venni az istentiszteleten, ezeken is részt tudnak venni.

. 2. Megvan a módja és jogi formája az istentiszteleti időpontok eset
leges megváltoztatásának.

3. Szükséges az új istentiszteleti időpontok megfelelő propagálása. 
Általában kívánatos, hogy bevigyük a köztudatba: a délután tartott isten
tiszteletek ugyanúgy az egész gyülekezetei várják, mint a délelőttiek, éa 

-délután ugyanaz az evangéliom hangzik istentiszteleteinken, mint amely 
délelőtt.

Sólyom Jenő dr.

EDDIG MÁR 25 homiletikai munkaközösség alakult és dolgozik a Lelki- 
pásztoron keresztül a mai magyar evangélikus igehirdetés javára. Mindegyik 
munkaközösség örömmel és önmaga számára is sok áldással végzi a munkát. 
Ahol még lehetne újabb munkaközösséget alakítani, írják meg a szándékot 
a szerkesztőnek a munkaközösségbe bevonható szolgatársak nevével.



Az új román vallásügyi törvény
A Román Népköztársaság 1948 derekán törvényt hozott „a val

lásos kultuszok általános szabályozásáról." Az erdélyi református egy
házkerület kiadásában megjelent magyar fordítás révén módunk várt 
ezt a törvényt ismertetni. Elsősorban azokat a rendelkezéseket ismer
tetjük belőle, amelyek Mkésztestvéreinket érdekelhetik. Ezt az érdek
lődést pedig bizonnyal két körülmény szítja: a Magyar Köztársaság 
közvetlen szomszédja a Román Népköztársaságnak, — két evangélikus 
egyház is él a Román Népköztársaságban, az egyik az ú. n. országos 
egyház, a másik az aradi székhelyű zsinatpresbiteri szuperintendencia.
... Az ismertetendő törvény számunkra szokatlan kifejezéseket is 

használ; ezek helyett, ahol lehet, ismerős kifejezéseket alkalmazunk. 
Ezért írtunk a címbe „vallásügyi törvény"-t „a vallásos kultuszok 
általános szabályozására vonatkozó - dekrétum" helyett. Romániában 
korábban is közkeletű volt a kultusz szó a vallásfelekezet, egyház 
jelölésére. Előttünk azonban világosabb lesz, ha pl. vallásügyi minisz-. 
tért mondunk.kultuszminiszter helyett, mert hiszen mi kultuszminisz
teren vallás- és közoktatásügyi minisztert értünk. Minthogy pedig mi 
elsősorban az iránt érdeklődünk, hogy mit jelent az új törvény az 
evangélikus egyházakra vonatkozóan, ezért nyugodtan használhatjuk 
közben az egyház szót is.

A törvény 1. fejezete a vallásszabadságról és a vallásfelekezetek szerve
zésének a szabadságáról rendelkezik.

Az állam, biztosít ja a lelkiismereti- és a vallásszabadságot. Bárki 
tartozhatik bármely valláshoz, amennyiben annak gyakorlata nincs 
(illetitétben az alkotmánnyal, a közrenddel és a biztonsággal vagy a jő 
erkölccsel. Viszont senki sem kényszeríthető állami közigazgatási in
tézkedésekkel, hogy hozzájáruljon egy egyház költségeihez, vagy hogy 
alávesse magát egvházi bírói szervek határozatainak. A mi jogi mu- 
kifejezéseinkkel élve, ezt úgy mondhatjuk, hogy az állam nem ad 
jogsegélyt az egyházi járulékok behajtásához és az egyházi törvény
kezéshez.

A II. fe jezet az állam és a vallásfelekezetek közötti viszonnyal foglalkozik.
Mindegyik vallásfelekezetnek központi szervezettel kell bírnia. 

A vallásfelelrezetek elismertetése a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének 
a decretuma által történik. Az elismert vallásfelekezetek helyi egy
ségeit (gyülekezeteit, parókiáit) be kell vezettetni az illetékes köz
ségházának egy különleges nyilvántartásába, név szerint fel kell tün
tetni a. vezető és ellenőrző szerveket (tehát például a lelkészt) és szám 
szerint megjelölni a hozzátartozó tagokat (tehát pl. egy evangélikus 
egyházközség lélekszámát).

Az egyházak vezetői (pl. a püspökök, szuperintendensek) a Nagy 
Nemzetgyűlés Elnökségének dekretális jóváhagyása alapján ismertet
nek el hivatalukban. Hivatalbalépésük előtt esküt tesznek a vallás*- 
ügyi miniszter előtt. A hűség eskünek ez a szövege: „Mint Isten szol
gája. mint ember és mint állampolgár, esküszöm, hogy hű leszek a 
Néphez, és megvédelmezem a Román Népköztársaságot a külső és
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belső ellenséggel szemben. Esküszöm, hogy megtartom és a felügyele
tem alá tartozókkal megtartatom a Román Népköztársaság törvényeit. 
Esküszöm, hogy nem engedem a felügyeletem alá tartozóknak, hogy 
kezdeményezzenek és részt vegyenek és magam sem fogok kezdemé
nyezni és részt venni semmi olyan természetű akcióban, amely a köz
rendet és a Román Népköztársaság integritását (— épségét) sérti. 
Isten engem úgy segéljen!“

Hüségesküt tesznek — saját egyházi feletteseik előtt — a lelké
szek, a helyi gyülekezetek elnökei és vezetői is: „Mint Isten szolgája, 
mint ember és mint állampolgár, esküszöm, hogy hü leszek a Néphez 
és megvédelmezem a Román Népköztársaságot a külső és belső ellen
séggel szemben. Esküszöm, hogy tiszteletben tartom a Román Nép- 
köztársaság törvényeit, és az állam által rendelt szolgálatban' a hiva
tali titkot megőrzőm. Isten engem úgy segéljen!"

Hűségesküt tesznek a vallásfelekezetek többi tisztviselői is, az 
illetékes állami hatóságok előtt, — Egyházkerületek alakításához és 
működéséhez átlag 750.000 hívő szükséges. (Ez a rendelkezés nem 
érintette a két evangélikus egyházat, mert amúgy is csak 1—1 szu
perintendense, ill. püspöke volt.)

A III. fejezet az egyházak működéséről rendelkezik.
Az egyházak tarthatnak közgyűléseket a vallásügyi minisztérium 

jóváhagyásával, valamint helyi gyűléseket (konferenciákat), tanács
kozásokat (pl. egyházmegyei gyűléseket) az illetékes helyi hatóságok 
jóváhagyásával. A vallásügyi minisztérium felfüggeszthet bármely 
olyan határozatot, utasítást vagy rendelkezést, amely ellentétben áll 
az illető egyház szervezeti szabályával, a közrenddel, biztonsággal, 
vagy a jó erkölccsel. Az egyetemes jellegű pásztorleveleket és kör
leveleket kellő időben közölni kell a vallásügyi' minisztériummal. Az 
egyházak kötelezve vannak arra, hogy liturgikus könyveikben ne 
használjanak a törvényekkel és a jó erkölcsökkel ellenkező kifejezé
seket,

A IV. fejezet az egyházak vagyonáról szól.
Az egyházak és alkotó részek (pl. egyházközségek) kötelesek lel

tárt készíteni ingó és ingatlan javaikról, és a leltárakat közlik a hite
lesítés és ellenőrzés jogának gyakorlása céljából a vallásügyi minisz
tériummal. Önálló költségvetéssel kell bíruiok az egyházaknak és 
alkotó részeiknek és ezek a költségvetések a vallásügyi minisztérium 
ellenőrzése alá vannak rendelve. Vagyis az egyházaknak s az egyes 
egyházközségeknek háztartási autonómiájuk (önrendelkezési joguk) 
van, de háztartásuk az állam közvetlen felügyelete alatt áll. A köz
ponti szervek költségvetését és ügykezelését a vallásügyi minisztérium 
hagyja jóvá, az hitelesíti és az adja meg a felmentést

A törvény közvetlenül nem rendelkezik arról hogy az állam 
milyen támogatást nyújt az egyházaknak, de kiolvasható belőle, hogy 
mind a dologi, mind a személyi kiadások fedezésére ad támogatást. 
Rendelkezik ugyanis arról, hogy az állam által nyuitott támogatá
sokat az állami számviteli törvény szerint kell könyvelni és ellenőriz
tetni ; és megállapítja, hogy „a vallásos kultuszok személyzetének a
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fizetése az érvényben levő általános szabályok alapján történik." 
Érdekes az „is“ szó abban a §-ban, amely azt mondja, hogy az egy
házak fenntartását és szükségleteiket szolgáló költségek a hívek ön
kéntes hozzájárulásából is fedezhetők.

A megszűnt vallásfelekezetek vagyona, vagy azoké, amelyeknek 
az elismertetését a Nagy Nemzetgyűlés Elnöksége decretum útján 
visszavonta, ipso jure ( =  magától, külön intézkedés nélkül) az 
államra száll. Még érdekesebbek a rendelkezések azokra az esetekre 
vonatkozóan, hogy egy egyháznak valamely helyi gyülekezetéből a 
híveknek legalább 10, legalább 50 s legalább 75%-a áttér egy más 
egyházba. Az áttért hivek arányosan magukkal viszik az elhagyott 
egyház helyi gyülekezetének a vagyonát. A templomot (imaházat) és 
a hozzátartozó épületeket már akkor magukkal viszik, ha többen van
nak, mint azok, akik megmaradnak az áttérők által elhagyott egy
házközségben. A törvény nem intézkedik arról az esetről, ha a hi
vek nem egyszerre térnek át. Vájjon a részletekben történő áttérőket 
indőnként együtt lehet számolni? Alighanem úgy értelmezendő a tör
vény, hogy a vagyonátvitelre vonatkozó rendelkezéseket csak akkor 
kell alkalmazni, amikor egyszerre történik a hivek tömeges vallás- 
cseréje. Ez ment végbe az ú. n. görög katolikusoknak az orthodox 
(nálunk: görög keleti) egyházba való áttérésében.

Az V. fejezet az egyházak közötti viszonyról, az áttérésről, az egyház 
elhagyásáról, a külföldi kapcsolatokról rendelkezik.

A vallásfelekezet elhagyásáról szóló nyilatkozatot a helyi köz
ségi hatóság közli az elhagyott vallásfelekezet helyi közegével. Az 
egyházaknak csak vallási természetű külföldi kapcsolatuk lehet. 
„Egyetlen vallásos kultusz s bármely kultusznak egyetlen képvise
lője sem tarthat fenn összeköttetést az ország területén kívül eső val
lásos kultuszokkal, intézetekkel vagy hivatalos személyekkel, csak a 
kuluszmmisztérium jóváhagyásával és a külügyminisztérium útján.“ 
Külföldi vallásos kultuszok nem gyakorolhatnak joghatóságot a Ro
mán Állam területén lévő hívekre. (Ez alighanem csak a római kato
likus egyházat érinti, de azt annál jelentősebben.)

A VI. fejezet a vallásos oktatás címén tkp. a kultuszi személyei kép
zéséről rendelkezik.

Kultuszi személyzeten lelkészeket, levitákat, kántorokat kell érte
nünk. Az egyházak a minisztérium jóváhagyásával kántorképző és 
lelkészképző iskolákat szervezhetnek. Á tanárokat az egyházak törvé
nyes szervei nevezik ki. de azokra nézve, akiket az állam fizet, elő
zetes jóváhaavást kell kérni, a többiek kinevezését pedig meg kell erő
sít etni. A lelkészképző iskolák lehetnek teológiai szemináriumok, teoló
giai intézetek és egyetemi rangú teológiai intézetek. Mindegyik egy
ház választhat ezek közül: melyiket akarja, mert csak egyfajtát léte
síthet. A törvény egyszersmind rendelkezik is mindjárt, hogy a nro- 
testáns egyházak egy egyetemi rangú teológiai intézettel rendelkez
hetnek, szükséges tagozatokkal. „A kanonikus iurisdictio ( =  kánoni 
joghatóság, vagvis nyilván a papi személyekre vonatkozó fegyelmi 
hatalom) és a dogmatikai tanítás. . .  az illetékes kultusznak tartatik
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fenn, míg a didaktikus (az oktatásra, az oktatás módjára, rendjére 
vonatkozó) és az igazgatási ellenőrzés a kultuszminisztériumhoz tar
tozik."

A múlt év végefelé megjelent az egyházi szolgák (lelkészek, kán
torok stb.) képzését szabályozó miniszteri rendelet is. Ez még világo
sabbá teszi az előbb ismertetett rendelkezést. Mindegyik egyháznak 
csak egyféle lelkészképzője lehet. A rendelet megjelenéséig a protes
táns egyházak részére elismertetett egy (evangélikus) kántorképző és 
egy egyetemi rangú teológiai intézet. Ebben az utóbbiban az első két 
év után lévitai, négy év után segédlelkészi, öt év után pedig rendes 
lelkészi képesítést nyernek a hallgatók. Az intézetnek három tago
zata van: református, evangélikus és unitárius. E tagozatokon egyes 
tanszékek közösek, mások csak egyik-másik tagozat számára vannak, 
A tanszékek betöltőin, professzorokon kívül működnek még ú. n. kon- 
ferenciárok (ezek alighanem a mi egyetemi intézeti tanárainknak 
vagy a magántanároknak megfelelő állású személyek) és lektorok is. 
Az evangélikus tagozaton belül ugyanis figyelembe veszik, hogy a 
hallgatók részben magyarok, részben németek. — A.lelkészképzés Ko
lozsvárt, ebben a közös protestáns teológiai intézetben, ill. ennek evan
gélikus tagozatán már megindult, de még nincsenek pontos értesülé
seink arról, hogy miképpen osztották el vagy fogják elosztani a tan
székeket a tagozatok között, hány evangélikus előadója lesz az inté
zetnek, és kik lesznek azok.

Ezt az ismertetést bizonyosan hasznosabbá tette volna egyfelől 
a korábbi romániai, ill. erdélyi, másfelől a mai magyarországi vallás
ügyi törvényekkel való összehasonlítás. Pl. tanulságos volna rámu
tatni arra, hogy az egyházfők hűségesküje Erdélyben korábban is 
szokásos volt. Most azonban mégis az látszott a legfontosabbnak, hogy 
ismertté váljék lelkésztestvéreink előtt a szomszédos Román Népköz- 
társaságban az egyházak új jogi helyzete.

Sólyom Jenő.

ÖSSZEGEZÉS: jA romániai példa azért érdekes, mert más utón halad, 
mint a nálunk református fogalmazásban előkerült és kormánytényezők áltat 
is említett „Szabad egyház szabad államban“-elv. A romániai megoldást min 
jelzővel inkább „államosítottV egyháznak nevezhetnénk. Az államtól való 
függőség érvényesül minden vonalon az egyházközségi háztartástól kezdve « 
külföldi egyházi kapcsolatokig. (Szerk.)

KÉSZ PRÉDIKÁCIÓKAT a filiák használatára a folyó perikóparendhez 
a Lelkipásztor mellékleteként abban az esetben tudnánk kiadni, ha legalább 
300 megrendelő jelentkeznék, aki az előfizetési díjon felül e mellékletért 
három hónapra eló're kifizetné a melléklet árát: havi 2.50 forintot. Akik hiá
nyolják a Lelkipásztorból a kész prédikációkat, ezen az úton hozzájuthatnak. 
Ez a megoldás biztosítaná a lap szellemi programmjának változatlan végre
hajtását is. A mellékletet azonban csak hátralékban nem levő előfizetőinknek 
adhatnánk. Kérjük a jelentkezéseket!
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Liturgikus magatartás
A k e r e s z t e l é s

(Folytatás.)

A keresztelést „Az Atya, Fiú, Szentlélek egy igaz Isten nevé
ben11 kezdjük, ha nem illeszkedik bele a gyülekezeti istentisztelet ke
retébe. Különben elmarad ez a bevezetés, hiszen az egész istentiszte
leti cselekvény Isten nevében folyik. Ebben az esetben rövid igehir
detéssel kezdődik a szertartás. Az igehirdetés is a keresztelőkőnél 
hangzik el, ha ez távol van az oltártól. (Ebben az esetben az egyházfi 
álljon készenlétben, hogy a bibliát, ill. az agendát átvegye, ill. át
adja!)'

Az igehirdetés után rövid imádság következik, amelyet az oltár 
felé fordulva mondunk el, ha a keresztelőkő helyzete miatt az oltár 
előtt tartózkodunk. Majd Luther példáját követve felolvassuk a gyer
mekevangéliumot. (Az oltár előtt a gyülekezet felé fordulunk.)

A gyermekevangélium után Luthernél a Miatyánk következik. 
Számos agenda a bevezető ima után mondatja el, de vannak olyanok 
is, amelyekben a befejező imához csatlakozik. Viszont pl. az amerikai 
Common Service Book-ban a szerzési igék után szerepel. Helyének 
kérdését nem akarnám eldönteni, de a magam részéről követném 
Luthert. Ő azt is előírja, hogy az úri ima alatt a liturgus tegye kezét 
a gyermek fejére és térdeljenek ő is, a keresztszülők is!. A térdeplés 
nem indokolt, ha egyéb alkalmakkor nem gyakoroljuk. A kézrátétel- 
nek is inkább a keresztelést követő áldásnál van a helye.

A most következő szerzési igéknek a keresztelésnél sincs „kon- 
szekráló" jelentősége! A római és a keleti egyház természetesen csak 
„szentelt" vizet használ a keresztelésnél. Mi ilyen vizet nem isme
rünk, még ha vannak is evangélikus lelkészek, akik a keresztvizet 
éppen úgy „konszekrálják" a kereszt jelével, mint az úrvacsorái ke
nyeret és bort. Sőt akadt, aki kételyének adott kifejezést, hogy vaj
jön „érvényes"-e az olyan keresztelés, amelynél nem történt meg a 
víz megszentelése! Ismétlem : a szerzési igékkel nem „konszekrálunk !‘*

Ezután elmondjuk az Apostoli Hitvallást, amely hitre a gyer
mek megkereszteltetik, majd a keresztszülőkhöz intézett kérdések, kö
vetkeznek. Itt közbevetőleg megemlítjük, hogy a keresztszülőnek, 
vagy keresztszülőknek feltétlenül jelen kell lenniök! Egyes városi 
gyülekezetekben ezen a téren sajnálatos hanyagság és nemtörődöm
ség kapott lábra, és nem egyszer csak a szülésznő hozza el a gyerme
ket. Természetesen üres és értelmetlen formaság, ha egyedül ő vála
szol a hagyományos kérdésekre. Hangsúlyozottan meg kell kívánnunk 
a gyermek atyjának a részvételét is. Elsősorban neki kell vállalnia 
a gyermek keresztyén nevelésének kötelességét! Az anya nem lehet 
jelen, ha a gyermek megkeresztelése rövidesen születése után megy 
végbe. Valamikor súlyt helyeztek erre híveink. Régi anyakönyvek 
szerint egy-két nappal tovább nem késlekedtek. Ma nem ritka a több- 
liónapos gyermek megkeresztelése. Szomorú jele a keresztséggel szem
ben való értetlenségnek!
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A kérdések szövegét az egyház illetékes tényezőinek kell még
ha tározniokf

Ezek után sor kerül a keresztelésre. Ennek eredeti módja az alá- 
merítés (immersio) volt. A keleti egyház úgy keresztel, hogy leg
alább a megkeresztelendőnek a. feje merüljön alá teljesen a vízben. 
Luther is az alámerítéssel rokonszenvezett. „Az egyház babiloni fog- 
ságáról“ szóló munkájában ezt írja:' „Szeretném, ha azokat, akiket 
megkeresztelnek, egészen víz alá merítenék, amint az ige mondja és a 
titok jelentése kívánja. Nem azért, mert szükségesnek tartanám, ha
nem azért, mert szép volna, ha egy ilyen tökéletes dologhoz tökéletes 
jel is járulna hozzá." Ez a keresztelési mód azonban, egyes szektákat 
kivéve, a nyugati keresztyénség területén bizonyára végleg- letűnt. 
Itt már a 13. századtól kezdve leöntéssel (superfusio, infusio) keresz
teltek, amely keresztelési mód azután a 15. és 16. században általá
nosan elterjedt, bizonyára esztétikai és higiénikus megfontolások alap
ján. Meghonosodott a meghintéssel való keresztelés formája is (asper- 
sio), sőt sok helyen megelégszik a liturgus azzal, hogy vízbe mártott 
ujjúval éppen csak érinti a gyermek fejét. Ez mindenesetre a legké
nyelmesebb keresztelési mód. De mi maradjunk meg a leöntés mel
lett ! Miközben elmondjuk-a keresztelési formulát: „N., megkeresztel
lek az Atya, Fiú és Szentlélek Istennek Nevébe", a keresztelő háncsé
ból háromszor leöntjük a gyermek fejét, A háromszoros leöntés ős
régi szokás és végbemegy az Atya, Fiú és Szentlélek Isten egyes sze
mélyeinek említésével kapcsolatban. (Megjegyezzük, hogy a háromsá
vos Isten nevében történő keresztelésnek is megvan a maga jó ér
telme. Mégis füzetesebb teológiai megfontolás alapján, amelyre rész
letesen nem térhetünk ki, az „Isten nevébe" formula látszik helye
sebbnek. )

A leöntés persze körülményes, ha a gyermek arccal felfelé fek
szik. ibolyájában. Ezért helyesebb, ha arccal lefelé tartják a keresz
tel őkő fölé, visszahajtva a pólya fejrészét, hogy a víz a fejről lefoly
hassak a keresztelőkő medencéjébe.

A keresztelés alatt a keresztszülők sok gyülekezetben megérintik 
a pólyát. Ez a szokás mintegy jelzi azt, hogy a keresztelésben közre
működik az egész gyülekezet, amit a keresztszülők ezzel a gesztussal 
kifejezésre j uttatnak.

Ha mégis meghintéssel történik a keresztelés, az egyházfi tart
son készenlétben tiszta ( !1 törülközőt, amelyben a liturgus azután 
megtörii a kezét. A törülközőnek az oltár4 rácsára vagy korlátjára 
akasztása, amint ez helyenként szokásos, ízléstelen dolog.

A keresztelést áldás követi, mely alatt a liturgus egyik, vagy 
mindkét kezét áldóan tartja a gyermek feje fölé. Ezt az áldó gesz
tust kézrátétel is helyettesítheti. Ez is eldöntésre és egységes szabá
lyozásra váró kérdés. Példákat a különféle agendákban mind a ket
tőre találunk. A kézrátételnek ez alkalommal is megvan a jó szimbo
likus értelme. Az áldás végén kereszttel jelöljük meg a gyermeket. 
Megfontolást érdemel a signationak az a helyenként megtalálható 
formája is, hogy a liturgus közvetlenül a keresztel és előtt rajzol ke
resztet a gyermek feje fölé, miközben így szól: „Megjelöllek a kereszt 
jelével, mint Jézus Krisztus tulajdonát," Ez a szimbolikus cselekedet



114

jól helyettesítheti az exocismust, vagy akár az abrenuntiatiot is. 
Mindkettő ellen azzal érvelnek egyesek, hogy keresztyén szülők gyér- \ 
mekét nem lehet az ördög hatalmában lévőnek minősíteni.

A keresztelési szertartást hálaadó ima és, ha önálló szertartás
ként folyik le elkülönülten a gyülekezeti istentisztelettől, áldás zárja 
be. Különben így bocsátjuk el a gyermeket kísérőivel együtt : „Mén- 
Jetek el Irékességgel 1“

A felnőttek megkeresztelése hasonlóképen történik. A különbség -i 
az, hogy azokat a kérdéseket, amelyekre gyermek keresztelése esetén 
a keresztszülők válaszolnak, közvetlenül a megkeresztelendőhöz in
tézzük.

A külső keretről még annyit, hogy a keresztelésnél, mint min
den templomi szertartásnál, égnek az oltári gyertyák. Ez akkor, ha j 
istentisztelet keretén belül keresztelünk, amúgyis természetes. De ne \ 
feledkezzünk meg a gyertyák meggyújtásáról más esetekben sem! í 
Külföldön sok helyen szokás, hogy a keresztelőkő körül gyújtanak 
három gyertyát. Valószínűleg azt a régi szertartásbeli elemet pótol- 1 
ják ezzel, mely szerint, mint említettük, a keresztelés végén megfelelő |  
szavak kíséretében a keresztszülőknek ad át égő gyertyát a liturgus.
Ha a keresztelőkő távol van az oltártól, a gyertyák gyújtása körü
lötte különösen indokolt, De mindenképpen helyeselni lehet ezt a 1 
beszédes szimbólumot.

Végül a kereszteléssel kapcsolatban is hangsúlyozzuk, hogy olyan ] 
esetekben, amikor kényszerítő okokból családi otthonban történik, 1 
szintén legyen gondunk a megfelelő liturgikus keret biztosítására és 
liturgikus magatartásra. Legyen ott házi oltár, rajta feszület és gyér- j 
tya. Maga a szertartás azonos a templomival.

Az egyházkelésnek, vagy szülő asszony avatásának szentírásbeli j 
alapja 3. Móz. 12,1—8, ill. Lk. 2, 22—40. Utóbbi íráshellyel kap- . 
csolatban megemlítjük, hogy az egyházkelésnek a keleti egyházban 
még mindig tisztulási jellege van, ami azonban a gyermekszülésről 
való evangéliumi felfogással nem fér össze.

Helyes, ha az egyházkelő anya, akinek ez az első útja a szülés ] 
után, gyermekét is elhozza, Egyházkelésnek azonban akkor is van 1 
helye, ha a gyermek meghalt. Lényege a hálaadás. Helye az oltár. Sok 
helyen meghonosodott szokás, hogy a hálaadó imához csatlakozó M i- 

- atyánk elmondása közben a liturgus egyik kezét az anya, a másikat 
a gyermek fején nyugtatja. Ez a szokás megfelel Luther említett el
gondolásának a keresztelés alkalmával elmondott Miatyánkkal kap- i 
csolatban.

Az egyházkelés is beiktatható a gyülekezeti istentisztelet kere- , 
tébe. Ha a kereszteléskor az anya már eljöhet a templomba, ahhoz ; 
csatlakozik. Budaker Oszkár.

Helyesbítés. Lelkipásztor februári számában megjelent „Liturgikus maga
tartásiban  a 72. oldalon az utolsó bekezdés 2. sorában szereplő „kialakult" 
szó helyett „kialakul" olvasandó.
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K Ö N Y V T Á R B A N
HANNS LILJE: LUTHER. — AN- 

BRUCH UND KRISE DÉR NEUZEIT.
— Latare-Verlag. Nürnberg. 1948. — 
229 lap.

A hannoveri evangélikus püspök 
öestapo-fogságban írt könyvében Lu
ther és a reformáció helyes megítélé
sét tűzi ki célul, de ezen túlmenve „al
kalmazott történelmet" ír: minden rész
letnél szem előtt tartja a jelen hitbeli 
és szellemi ínségét. Könyve három 
egyforma terjedelmű részre oszlik. Az 
elsőben — „A háttér" — a XIV—XV. 
századbeli Európa politikai, szellemi és 
gazdasági képét rajzolja -meg. A máso
dik részben — „A mű" — azt mutatja 
be, hogyan lett egyetlen ember szemé
lyes hittapasztalata történelmi átalaku
lások alapjává,-de nem esik az ember- 
dicsőítés és hőskultusz ' hibájába. Leg
jelentősebb azonban a harmadik rész: 
„Az örökség." Józanul szembenéz a 
szerző azzal a ténnyel, hogy Európa 
ma már kilépett történelme „keresz
tyén"-nek nevezett korszakából. Nem 
azt a következtetést vonja le ebből, 
hogy „a művelt Európa megmentése" 
csak a keresztyénséghez vagy a refor
mációhoz való „egyetemes visszatérés" 
útján lehetséges. Ellenkezőleg, szinte 
örömmel üdvözli azt, hogy vége annak 
a beteg kornak, mikor a keresztyénség 
egy kultúrának hordozójává és tanító
jává süllyedt; hogy a nevelést most 
kénytelen felcserélni a misszióval; hogy 
újból jelentőséget nyer az, ami az első 
keresztyénség s a reformáció óta hát
térbe szorult: a személyes döntés. A 
szerző azonban mentes a rajongástól, 
fejtegetéseiben végig ott látjuk józan 
történelemszemléletét. Naiv idealizmus
tól is mentes, nem valami mesterkélt 
történelmi repristinációt kíván, hanem 
hogy tanuljunk meg, mint Luther, azon 
a helyen és időben, melyben történel
mileg állunk, hinni és élni. A szerény 
kiállítású könyvet 8 arckép-illusztráció 
díszíti. Terray László.

OSLOI RIPORT. — A keresztyén 
ifjúság II. világkonferenciája. Össze
állította: Dezséry László. 107 lap. Ki

adta az Ökumenikus Ifjúsági Bizottság. 
Budapest, 1948. Ára: 6.— Ft. — Ért
hető érdeklődéssel nyitjuk ki a köny
vet. Címlapján látható az 1947. évi vi
lágkonferencia jelvénye: imádságos tör
delésből felálló ifjú, felette Krisztus ke
resztje, körötte a menny csillagai, ki
tárt karja pedig testvéri öleléssel fogja 
át az egész világot. A könyv erre á 
mindenkit, fajt, nemzetiséget, felekeze- 
tet átölelő testvéri szeretetre ösztönöz. 
Nem általános humánumból fakadó sze
retetre, de arra, mely Krisztus kereszt
jéből táplálkozik. Példákkal szemlélteti 
ennek konferenciai bizonyságát: hol
land-indonéz testvéri nyilatkozat, né- 
mét-cseh, magyar-cseh stb. testvéri ta
lálkozók. Nyilvánvalók voltak a „bábeli 
zűrzavarban" (71 nemzet és 270 egy
ház s egyesület küldött ki 1200 dele
gátust) a Lélek gyümölcsei: bűnbánat 
— hit; bűnös széthullottságunk meg
látása és keresztyéni feladatunk meg
ismerése. A könyv első része fordítá
sában közli a konferencia hivatalos ki
adványának részletét (beszámoló, elő
adások), majd magyar kiküldötteinknek 
bizonyságtevő erejű írásait.

Sikos Lajos.

ZULAUF HENRIK: IGEHIRDETÉ
SEK. Fébé kiadás. A Fébé diakonissza 
intézet kiadja lelkészének prédikációit. 
Eddig négy füzet jelent meg ádvent- 
től nagypéntekig terjedő időben elmon
dott 42 prédikációval.

Zulauf nem akar más lenni, mint 
„hangszóró", engedelmes eszköz az 
ige megszólaltatására. Vallja és hir
deti, hogy „az ige útja az örökéletre 
vezető egyetlen út“; hagyja, hogy a j
kán keresztül „egészen Jézus jusson 
szóhoz!" Ebben van beszédeinek értéket

Teológiai szempontból a beszédek 
érett és megállapodott hívő teológus 
lelkületét tükrözik, aki biztosan halad a 
hitvallások által szegélyezett úton. Bib
likus, ezért lutheránus, lutheránus az 
ágostai hitvallás szerint, ezért biblikus. 
„Zengése" nem bizonytalan, hanem ha
tározott hitvallásos!

Homiletikai szempontból Zulauf a té-
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más beszédek híve, bar a prédikációk
nak adott cím többször nem fedi a té
mát! Mégis teljességre igyekvő, meg 
a címek sem mennek motto szamba 
Jellege szerint több beszede ébresztő
jellegű. _

Mint szónok a szerző nem törekszik 
egyéni" ízűvé válni. Távol minden stí

lusgyakorlattól, egyszerűen, világosán 
és mindenki előtt érthetően mondja el 
az ige üzenetét. Nem abban van a sú
lya beszédeinek, ahogyan beszel, hanem 
amit mond.

A Lelkipásztor kevés kidolgozott be
szédeit közölhet. A füzetek igen jo se
gítségére lehetnek a rászorulóknak, 
szűkös teológiai irodalmunknak pedig: 
n y e r e s é g !  Dr' *• K

BASLER PRED1GTEN. Kiadja: Thur- 
„eysen Eduárd és Lüthi Waltér lelké
szek Havi prédikáció-sorozat. — A ki
adók a Báseli Prédikációk célját így 
jelölik meg: a bibliai igéhez való kom
promisszum nélküli hűség. Aki ezeke 
a prédikációkat olvassa, meggyőződhe
tik arról, hogy mennyire komo.yan ve
szik a kitűzött célt s épen ezert meny
nyire Krisztushoz vezérlő baratainkka 
tudnak lenni ezek a kis füzetek. Ml is 
érdekelhetné égetőbben a mai embert 
ezekben az időkben, mint az, hogy mi 
az Isten világos, kétségtelen üzenete 
hozzá, a különféle szellemi es anyagi 
kérdések útvesztőjébe és zűrzavarába 
keveredett emberhez. Nem olyan pré
dikációk ezek, melyek gyáván meghat- 
rálnak a ma súlyos és kenyes kérdéséi 
elől és kegyeskedő vagy tudományos 
teológiai szólamokkal beszelnek el a 
mai ember feje fölött. Nem alkusznak 
meg sem a jobb-, sem a baloldali, de 
még a középen álló erőkkel sem, nem 
várják a világ megváltását sem Nyu
gattól, sem Kelettől, hanem egyformán 
harcolnak a világ minden reszeben íol- 
lelhető fekete ördögökkel, de feher ör
dögökkel szemben is. Élet-kozelseg es 
teológiai mélység jellemzi e prédikáció
kat. Elvont fogalmak, mint bún, meg
bocsátás, hit, kegyelem, ujjaszuletes 
egészen közel kerülnek gyakorlati éle
tünkhöz, de egyúttal a tiszta, hamisí

tatlan evangéliumi világosságban ra 
gyognak elénk. Ezek a prédikációk sok
ban gazdagíthatják az evangeizaeio 
által megújhodott igehirdetésünket is 
és kívánatos lenne minél szelesebb 
körben való tanulmányozásuk; esetleg 
indítást is adhatnak hazai igehirdeté
sünk elmélyítése céljából hasonló pré
dikáció-sorozat kiadására.

Biczo Ferenc.

AZ ÉN KICSINYEIM. Irta: Gyökössy 
Endre A ref. gyermekmissziói szövet
ség kiadása. Ara: 2.40 Ft. A keresz
tyén nevelés gyakorlati kérdéséiről 
szóló füzet rendkívül alkalmas híveink 
kezébe. Egyszerű, közvetlen hangú ko
moly biblikus tanítás egészen gyakor
lati nevelési kérdésekről. Sallang, mel
lébeszélés és nagyképűsködés nélkül 
tapint rá nevelésünk gyatrasagaira.

Síimé ghy József.

„EMLÉKLAPOK, TÖRTÉNELMI ES 
HITVÉDELMI ÍRÁSOK" címen jelent 
meg a budapesti baptista hitközség ju
bileumi füzeteinek első két szama, a 
magyar szabadságharc 100. és a ma-i 
gyár baptizmus 75. évfordulójára A 
füzetek jeligéje híven kifejezi azok tar- , 
talmát is: „Emlékezzetek meg a ti elöl
járóitokról, akik szólották nektek az 1 
Isten beszédét és figyelmezven az oj 
életük végére kövessétek hitókeL _ — J 
(Zsid. 13, 7.) — Eleven, lebilincselő ira- j 
sok Bennük „A vértanú egyház jelent-j 
kezik" mint magukat Zoványi után ne
vezik) — a vallásszabadság oromeben . 
sok eddig elő nem adott mondanivaló- 
iával — Törekvése: a mozgalom regi- j 
ségét, értékét igazolni történeti es kul- 
turális tényekkel. -  Az ébredés mun- ; 
kásái az egy ügyért hevűlő szeretette 
olvashatják. — Kár, hogy az onmagat 
igazoló baptizmus érvényesulese el
nyomja benne az evangéliumi szolgalat 
hangját. Innen magyarázható pl. a lu
theri reformációval kapcsolatban is 
cryakoni felületes és tévés megállapíta
n i. A felnőttkeresztséggel kapcsolatos 
megnyilatkozásaira külön tanulmányban 
lehetné érdemben válasznolni.

Győri János.

B aross-nyon ida  n y o m d * ) .  K o n c , J O .se t, GyOr, B a ic s y - Z s l l i - s ^ y - ü .  24. T ét.



Az ÖKUMENIKUS ÖRÁLLÓ címíí sorozatunkat legközelebbi számunk
ban folytatjuk.

F á jd a lo m m a l
beszüntettük e számmal a Lelkipásztor küldését a legalább féléves, de leg
több esetben több éves hátralékosaink közül azoknak, akik hónapok óta több
szöri kérésünkre sem nem fizettek, sem nem válaszoltak. Lelkészi karunknak 
gáiati érdekű egyházi vállalkozásunkat. A hátralékok oly összeget tesznek ki, 
egy része lelkiismeretének megmozdulása nélkül hagyja kínlódni tisztára szoi- 
hogy nyomdaszámlánkkal több hónappal elmaradtunk. Fáj nekünk a fenti tény 
azért is, mert egyik folyóiratunk: az Evangélikus Theológia már kénytelen 
volt a teljes érdektelenség miatt beszüntetni megjelenését, s ugyanaz az 
érdektelenség előbb-utóbb megfojthatja mai egyetlen lelkészi szaklapunkat, a 
Lelkipásztort is. Ez annál szomorúbb, mert Erdélyben, Felvidéken, az evan
gélikus Északon és másutt külföldön darab áldott kenyérként veszik kézbe 
lelkésztestvéreink a lapot, hazai református körökben is komoly megbecsülés 
kíséri és soraink között is vannak, akiknek sokat jelent. Ügy látszik, a belső 
lelkészi közöny halálra ítéli lapunkat, anélkül, hogy megjelenése elé külső 
akadály gördülne. Pedig nem kis dolog, hogy ilyen terjedelemben változatlanul 
szolgálhatunk! De ez a szolgálat sok lelkésznek annyi fáradságot nem ér meg, 
hogy a gyülekezeti pénztárból (tehetős gyülekezetekről van legnagyobbrészt 
szó!) kiutaltassa az előfizetési díj összegét, — saját áldozatkészségéről nem 
is beszélve.

A nem fizető és felszólításainkra nem is reflektáló lelkész-olvasók mos
tani kiesésével is maradtunk annyian, hogy v a l a m e n n y i  megmaradó 
olvasónk előfizetési díjának p o n t o s  befizetésével fenn tudjuk tartani la
punkat. Kérem a Lelkipásztor olvasóinak ezt a jelentős törzsét, hogy tegyék 
ügyükké a Lelkipásztort, ugyanakkor pedig szeretettel figyelmeztetem ezek 
között a néhány hónapos hátralékosokat, hogy az előfizetési díj rendezésére 
tovább már nem várhatunk. Szerkesztő.

Az egyetemes egyházi iroda
az E. T. II. te. 76. §-a c) pontjának 2 bekezdésében meghatározott kötelességé
hez híven kihirdeti, hogy az egyetemes presbitérium 1949. évi február hó 2-án 
tartott ülésében a következő jogegységi döntést hozta:

„A püspöki szolgálat megszakítása esetén a püspöki szolgálat időtarta
mának megállapításánál a püspöki szolgálatban eltöltött egész idő együtt 
számítandó."

Az egyetemes presbitérium ezt a jogegységi határozatot ugyanebben 
az ülésében az egyházkerületi felügyelői minőségben eltöltött időre vonat
kozólag is érvényesnek mondta ki.

Szeniczei Bárány Györgynek, a XVIIf. század magyar"[51011513 ébredése 
nagy alakjának 1939-ben kiadott 100 oldalas életrajzából még van pár pél
dány. 5.— forintos áron kapható Schmidt János nyug. lelkésznél, Paks. ,


