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Augustinus imádsága a Szentiélekhez. Fordította: Szabó József.
A püspöki tiszt a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Sólyom Jenő dr. 
f  Szekej András. Szilárd Gyula.
Egy városi gyülekezet anyagi élete. Dorn Vilmos.
Liturgikus magatartás: A konfirmáció (Folytatás). Budaker Oszkár.
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Hozzászólás. V.
Régi halotti búcsúztatók. Lágler Béla.
Ökumenikus őrálló: Lengyelország. P.
MELE lelkészi továbbképző konferenciájának meghívója.
Könyvtárban: Két svájci ifjúsági irat. T. O.
Levél az evangélikus papnékhoz. Marcsek Jánosné.

Mennybemenetel ünnepén kötelező offertórium az árvamunkára!

Dunántúlon Túróczy Zoltán püspök négy leikészevangélizációra gyűjti 
össze a kerület papságát. Június 8—10. Gyenesdiás (somogyi és zalai egy
házmegyék részére), jún. 21—23. Bonyhád (tolna-baranya-somogyi egyház
megye részére), jún. 28—30. Répcelak (kemenesaljai, vasi közép, soproni 
alsó és felső egyházmegye részére), júl. 20—28. Győr (győri és veszprémi 
egyházmegyék részére). A körzefti konferenciákon az evangélizáló előadás- 
sorozatot Túróezy Zoltán tartja. . i
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 Időszerű papi igék
„É s  tek in te  az  U r  Á b e l r e  é s  az ő a já n d é k á ra . K a in ra  

pétiig étt az  ő a já n d é k á ra  n e m  tek in te , m ié r t  is líaiik 
h ara gra  g e r j e d e  é s  f e j é t  l e c s i i g g e s z t é 1. H áz .  4, 4—5.

„Istennek az a szokása, hogy mielőtt a cselekedetekre nézne, a 
személyre tekint, miféle az ? .Ha a személy jó, akkor a cselekedete is 
tetszik, ha nem, akkor az sem tetszik neki." Lutherünk széljegyzete 
ez a fenti igéhez. Egyesapásra megoldja vele azt a nehéz problémát, 
melyen már nem egy komoly bibliaolvasó ember tépelődött: miért 
nem fogadta Isten, kedvezően mind a két áldozatot, nem éppen Isten- 
igazságtalan személyválogatása volt az oka Kain haragjának? Nos, 
az áldozatok lehetnek egyformán hibátlanul bemutatott szertartások, 
de a két személy Istenhez való viszonyában különbözött. Áll erre a 
történetre is a példabeszéd: „Az istentelenek áldozatja gyűlöletes az 
Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves neki.“ (Péld. 15-, 8.)

Luther nyilván támaszkodott az Újszövetség ítéletére. Jézus 
igaznak mondja Ábelt (Mt. 23,35). A Zsidókhoz írt levél azt állítja, 
hogy „Ábel hite által vitt becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain“ 
(II, 4). János Ábel cselekedeteit is igazaknak minősíti (I. Ján. 3,12).

Meg kell hát benne nyugodnunk — akár megháborít, akár 
vígasztal — : Istennek az a szokása, hogy mindenekelőtt a személyre 
tekint, miféle az? A cselekedetek- mögött az igaz embert keresi, az 
áldozati szertartás mögött a hívő papot. Öt nem csalhatjuk meg 
szépen lobogó szolgálatnak látszatával. Ő nem mérlegeli, mint mi 
szoktuk, cselekedeteink súlyát, mintha bizony önmagában lehetne 
valamely cselekedetünk súlyos, értékes — függetlenül személyünk
től és hitünktől, nem, ö. előtte utálatos a hitetlen szolga legcsillogóbb 
cselekedete is.

Ma egy kissé jobban el tudjuk képzelni Istennek ezt a szokását, 
mint csak pár esztendővel ezelőtt is. Mert mi magunk is gyakorol
juk. Persze, mint mindenben, ebben is visszájára fordítjuk az Isten 
tökéletességét. (Ja j az Isten szokásának, ha mi utánozni kezdjük!) 
De mégis mai magunk közötti magunktartása az Isten személyre- 
tekintő magatartásának. árnyéka.

Mert mi jellemez ma leginkább bennünket, az egyház szolgáit, 
egymás között való forgolódásunkban? Ha nem csalódom, az a maga
tartás, hogy legalább is a másik személyét vesszük szemügyre! Elég 
ma valakinek a nevét hallanunk s még mielőtt megtudtuk volna, 
mit akar tudni, mit nem — máris kimondtuk róla magunkban némán 
vagy mások előtt hangosan az ítéletet.

Ma nem. a cselekedetek és az áldozatok állanak szemközt egy
mással vagy legalább is nem elsősorban azok, hanem a személyek. 
Minden személyi kérdés. Hiába beszél valaki angyalok nyelvén, hiába 
feszíti erejét az egyház érdekében, hiába hoz ragyogó áldozatokat: 
semmi előttem a személye miatt. S megfordítva, én is megpróbálha
tom ugyanezt: én nem kellek a szolgatársnak. Nem fontos teológiai
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tudás, nem lényeges évtizedeken át végzett becsületes munka, nem 
jöhet számba tisztségek betöltésénél az arravalóság, csak egy a döntő, 
mindig újra ugyanaz az egy: kicsoda ő, hogy hívják, az én szem
pontomból nézve mi a neve?

így lesz közöttünk bűnné, ami az Istennél tökéletesség. Isten 
joggal tekint először magára a személyre s csak azután a cselekede
tekre, az áldozatra. Nemcsak azért, mert Ő tévedhetetlen, mert bele
lát a szívbe és vesékbe, hanem azért, mert f) igaz, Ö egyedül igaz. 
() valóban mondhatja és az Ö Egyszülöttje: Aki velem nincs, ellenem 
van. De mondhatja-e egyikünk vagy másikunk vakmerő imitáció
képpen: Aki velem nincs, ellenem van?! Szabad-e haragra gerjed
nem és lecsüggesztett fővel keseregnem a másik személye miatt?!

Szabad-e? Képtelen vagyok másra.
Ami az Istennél oly egyszerű s tökéletes, oly egycsapásra meg

old mindent, az nálam, Adóm fiánál, Kain rokonánál csak össze
bonyolít mindent.

Nemde úgy van, képtelen vagyok a személyek tiszta megítélé
sére. Képtelen vagyok arra, hogy cselekedeteiktől elválasszam őket 
magukat. Lehet ugyan, hogy most már csak személyükre nézek s nem 
vagyok kiváncsi rá, mit akarnak végbevinni ma vagy holnap, de amit 
tegnap vagy tegnapelőtt tettek, úgv-e, feltétlenül befolyásolt a róluk 
való ítéletemben. Lehetetlen is, hogy ne befolyásolt volna, hiszen 
magamról tudom, hogy cselekedeteimben meg-megmutatkozik a valóm; 
nemcsak Istent nem, de embereket sem lehet tartósan áltatnom. Miért 
ne következtessek hát több-kevesebb bizonyossággal mások viselkedé
séből az ő belsejükre?

Mily kusza mindez, még így papiroson is. H át még a valóságban.
Mi segít rajtunk ? Csak az igaz szív és a tökéletes áldozat.
Az Újszövetség nemhiába beszél annyit a megigazíttatásról. 

Isten megigazít bennünket a Jézus Krisztus véréért hit által. És ez 
nemcsak formális fölmentés a bűn alól, de valóságos igaz-ság, igazzá- 
tétel, megszentéltetés; úgy is mondhatnánk: erkölcsi megújulás! Soha 
nagyobb szükségünk nem volt erre az erkölcsi megújulásra, mint mos
tanában ! Értsük meg, nem kell Istennek az áldozatunk; az egyházi 
szolgálatunk, sok nagy reformtervünk, ha m eg; nem igazíttatunk. 
Az Űr „az igazak könyörgését" keresi. Csak „az igaznak buzgóságos 
könyörgése" hasznos, hathatós (j előtte. (Jak. 5. 16.) Csak a testünk 
valóságos odaszánása okos istentisztelet (Róm. 12,1—2).

Felettébb sokat adunk rá: mit tartanak az emberek személyünk
ről. Felettébb igyekezünk megbizonyítani: a mi szolgálatunk a becsü
letes, a tiszta, a Krisztusért való. De vájjon Isten reánk és a mi 
áldozatunkra tekint-e ?

Egyházunk jövendője.pedig attól függ, vannak-e papjai, égnek-e 
áldozati tüzei, akikre s amelyekre Isten örömmel rátekint !

Bizony személyi kérdés minden — közted és a te Urad között.
Scholz László.
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A  g y ü l e k e z e t  i mádság a
Imádságok igehirdetés után

Húsvét után 4. vasárnap. (Cantate.) Ján. 17.9—\7.
Urunk, értünk imádkozó Főpapunk! Örömmel tölti el szívün

ket, hogy az egész világot üdvözítő akaratod mellett annyira szíveden 
viseled a tieid ügyét. Köszönjük, hogy imádkozol értünk. Te vagy az 
egyetlen reménységünk és igazi menedékünk.

Urunk, mi a magunk erejével meg nem állhatunk itt a világ
ban, amely gyűlöl Téged és Véled együtt a tieidet is, tele van a 
gonosszal és azokkal, akik neki szolgálnak s lépten-nyomon kísértés 
tőrét veti elénk. Csak úgy maradhatunk meg, ha Te megőrizel ben
nünket és imádkozol szent Atyád megtartó kegyelméért.

Urunk, megvalljuk, mi magunk között sem tudunk teljes egy
ségben lenni. Végy el mindent közülünk, ami egymástól elszakít. 
Add, hogy csak Előtted hajtsunk térdet és utáljunk mindent, ami 
nem Tőled van.

Add mindenkor szent igédet és tartsd meg közöttünk. Tisztíts 
meg általa, hogy szentek és feddhetetlenek lehessünk Teelőtted. 
Dicsőítsd meg magadat bennünk és közöttünk.

Imádkozz értünk Krisztusunk, hogy szívünk teljes legyen a te 
örömöddel. Ámen.

Húsvét után 5. vasárnap. (Rogate.) Máté 6,5—8.
Űr Isten, Mennyei Atyánk! Köszönjük egyik legnagyobb aján

dékodat, azt, hogy imádkozhatunk. Megjelenhetünk Előtted nyomo
rúságainkkal és elmondhatjuk minden gondolatunkat, kiönthetjük 
szívünk legtitkosabb belsejét is.

Köszönjük, hogy az imádkozásról annyi igében tanítasz bennün
ket és azt akarod, hogy kedved szerint valók lehessenek imádságaink.

Köszönjük, hogy szánkba adtad életünk legszükségesebb kéréseit 
és megtanítottál, hogy első a Te országod és annak igazsága s csak 
azután minden más.

Kérünk, tisztítsd meg imádkozó életünkéi minden ürességtől, 
képmutatástól és bőbeszédűségtől. Adi az imádkozáshoz külső és belső 
csendességet. Add meg azt a kegyelmet, hogy imádságaink valóban 
Veled való együttlét és egyedüllét lehessen. Őrizz meg attól, hogy 
még az imádságunkkal is vétkezzünk.

Áldunk imádságaink gazdag áldásáért és köszönjük, hogy szá- 
montartod minden szükségünket.

Hallgass, Urunk, könyörgő szavunkra. Ámen.
Mennybemenetel ünnepe. Ján. 17, 24—26.
Űr Isten, Mennyei A tyánk! Áldunk, hogy megdicsőítetted Fia

dat és jobbodon adtál neki helyet. Köszönjük, hogy most is a mienk 
lehet. Add, hogy minden térd meghajoljon előtte és elismerje isteni 
dicsőségét, ;
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Köszönjük, hogy odavársz minket is, ahol ő van és mindent 
megteszel Krisztusunk által, hogy oda is jussunk. Köszönjük az élő 
reménységet, mellyel várhatjuk azt a napot. Hadd lássuk meg úgy, 
amint van jobbodon, királyi székében.

Áldunk neved ismeretéért, melyre Krisztusunk által eljuthat
tunk. Ismertesd meg nevedet a földön és add, hogy közöttünk szent 
legyen.

Köszönjünk Krisztusunk, hogy szerettél minket, és kegyelmesen 
befogadtál a tieid közösségébe. Szeress bűnösöket mentő és megtartó 
szeretettel bűneink és érdemetlenségünk ellenére is. Ajándékozz 
nekünk kegyelmedből olyan szivet, mely nem szomorítja szüntelenül 
szívedet, hanem tud szeretni elszakíthatatlan szeretettel Téged. Sze- 
reteteddel tarts meg minket Veled való közösségben. •

A királyiszékben ülőnek dicsőség és hatalom örökké. Ámen.

Húsvét után 6. vasárnap. (Exaudi.) Máté 10,24—31.
Urunk, Te nem engedted megkísérteni magadat a kényelmesebb 

úttal, mikor szenvedésedről és halálodról volt szó. Kérünk, add hogy 
mi is szívesen vállaljuk a te sorsodat, amelyet szenvedtél a Sátántól 
és háza népétől.

Urunk, Te nem hagytad magad eltéríteni az Atya akaratától 
sem szépszerivel, sem megfélemlítéssel, s kitartottál akkor is, amikor 
egyedül maradtál a kereszten. Cselekedet meg velünk is, hogy Szent- 
lelked által félelemtől mentesen, bátorsággal és nyíltsággal merjünk 
szólni drága evangéliomodat.

Köszönjük vigasztaló igédet, amellyel érted szenvedő tanítvá
nyaidat biztatod. Add, hogy ez a biztatás nekünk elég legyen.

Köszönjük, hogy olyan drágák vagyunk Neked, hiszen véredet 
és életedet sem kímélted értünk. Legyen ez nekünk. Urunk, elég 
ahhoz, hogy félelem és aggodalom nélkül élhessük életünket és végez

hessük futásunkat, melyet vettünk a Te kezedből.

Tégy bátor bizonyságtevőkké, hogy egykor az Atyánál is szót 
emelhess mellettünk. Ámen.

Pünkösd I. ünnepe. Ján. 7,37—3!).
Áldunk Téged, Szentlélek Tír Isten, aki kimondhatatlanul gaz

dag személveddel és ajándékaiddal elhalmoztál minket.
Áldunk Téged. Szentlélek Úr Isten, aki örömteliessé és túl

áradóan gazdagon gyümölcsözővé teszed életünket magadnak és test
véreinknek.

Áldunk Téged Szentlélek Űr Isten, aki a Krisztusban való élet- 
egyetlen gazdag, kimeríthetetlen forrása vagy.

Áldunk Téged Krisztusunk, aki ígéretedet megtartottad.
Áldunk Téged Atyánk, aki Krisztusunk ígérete szerint Szent- 

lelkedet kiárasztottad.
Ügy szeretnénk ilyen túláradóan gazdag és boldog életet élni.
Bocsásd meg, Szentlélek Űr Isten, ellened elkövetett bűneinket



is vérszegény, gyümölcstelen keresztyén életünket, amelyben tenget
tük magunkat nélküled.

Társulj mindenkor szent igédhez, ahol és amikor szóljuk, s 
indítsd a sziveket hitre és vezesd őket Krisztusunkhoz, hogy elnyer
hessék drága ajándékodat.

Urunk, hadd teljesedjünk meg Szentlelkeddel.

Pünkösd II. ünnepe. Ján. 6,44—47.
Űr Isten, Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy mindent meg

tettél üdvösségünkért. Nekünk lehetetlen üdvösségre jutni a magunk 
erejéből, de Te kegyelmeddel lehetségessé tetted.

Köszönjük közbenjárónkat, Krisztusunkat, aki nélkül sem meg 
nem ismerhetünk, sem Hozzád nem közelíthetünk, sem Benned hinni 
nem tudunk. Minden érdem és dicséret a Tied.

Add, Atyánk, hogy Krisztusunk mindig ilyen nélkülözhetetlen 
és kikerülhetetlen legyen, ö t  keressük, hozzá menjünk, és benne 
maradjunk.

Köszönjük áldott szent igédet, amellyel minden munkádat el
végzed közöttünk. Vedd át a gyarló, bűnös emberi ajkakról Te magad 
a szót és mikor szólunk, szólj Te magad, mikor hallgatunk, taníts 
Te magad. Szent igéd hirdetése és hallgatása közben gerjedeztesd 
szívünket és vonj minket ellenállhatatlan erőddel.

Adj élő hitet is igéd hirdetése nyomán, hogy az örökélet boldog 
birtokosai lehessünk már itt és most s majd az örökkévalóságban.

Újból könyörgünk Széntlelkedért, aki által Te mindezt cselek-
azed.

Hadd legyünk Tőled és szemlélhessük csodálatos dicsőségedet. 
Ámen. K. G.

Győri munkaközösség: Kovács Géza, Molnár Sándor, Veöreös Imre. 
Kéziratot összeállította: Bojtos Sándor.

A pécsi munkaközösség: Büky Jenő, Cséry Lajos, Foltin Brúnó, Geyer 
Zoltán, Havasi Dezső, Káldy Zoltán, Ormos ,Elek. Vezette és a kéziratot 
elkészítette dr. Nagy Gyula.

Nyíregyházai munkaközösség: Balczó András, Buchala Ödön, Joób 
Olivér, Rőzse István. Dr. Vető Lajos püspök és Tarján Béla. A kéziratot 
összeállította: Tarján Béla.

Soproni munkaközösség: Dr. Ferdinánd István, Gyekiczky János, 
Hanzmann Károly, Kiss János, dr. Pusztai László, Várallyay János és 
Ziermann Lajos. Vezette és a  kéziratot készítette: Prőhle Károly.

Répcelaki munkaközösség; Smidéliusz Ernő, Sümeghy József. Vezette 
és a kéziratot összeállította: Tekus Ottó.

Balassagyarmati munkaközösség: Fúria Zoltán, Kincses Lajos, Rónay 
Zoltán, Szilárd Gyula, Kardos Gyula balassagyarmati másodfelügyelő, 
Kárpáti Emma diakonissza testvér. Vezette: Szabó József püspök. A kéz
iratot összeállította: Tarjáni Gyula.
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I g ehir dető műhelye

Cantate vasárnapja
Szószéki ige: Jón. 17, 9—17. Oltári ige: I. Ján. i , 10—16.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: Ez a szakasz Jézus főpapi imád
ságának második fejezete. Benne a tanítványokért könyörög. 10. v. „meg- 
dicsőíttetem" bennük, helyes megértéséhez be kell számítani az eredeti szö
veg perfectum formáját, — helyesebb fordítása: megdicsőültem. 11. és lg. 
versben „amelyet nekem adtál“ a  névre vonatkozik. A név tulajdonképpsa 
oltalmazó erő, maga az ls  en az ÓT értelmezése szerint. 12. v. apoleia =  
pusztulás, kárhozat. 16. v. Nem e világból származók, — eredetet jelent. 
V. ö. Ján. 3, 5. 17. v. aletheia nem jogi igazság, hanem valóság, egyedüli 
valóság, amiben bízni lehet, ami egyedül igaz.

AZ ALAPIGE MAGVA: Jézus megtartó imádsága az ellenséges 
világban élő tanítványaiért.

AZ IGE MAI MONDANIVALÓJA: A világ második helyen van 
Jézus nyilvántartásában, mert imádság nélkül is világ tud maradni. (Pedig 
de szeretné magát felküzdeni első helyre!) A gyülekezet, az egyház pedig 
első helyen, mert egyetlen napig sem tud egyház maradni közbenjáró imád
ság nélkül. Neki az egyház oly becses, mint a szántóvetőnek a fagyból, 
aszályból megmentett maroknyi vetőmag. Csak belőle remélhet gyarapodó 
termést.

A világ veszedelem, a gonosz fészke. Benne Krisztusénak maradni 
vajmi nehéz. Csak onnan felüről való megtartatás árán lehetséges.

Hivatásunk pedig éppen a világban való megmaradásra kötelez 
bennünket. Bár a hívőnek mindig éreznie kell, hogy nem e világból származik, 
e világ csak múló szállása, szíve sokszor mennyei honvágytól szenved, 
— a világtól való idegenkedés, elszigetelődés, világgyűlölet nem megoldás. 
Az ige aktualitása éppen abban van, hogy nem más világért való sopán- 
kodásban kell megmutatni keresztyénségünket, hanem a mindenkori adott 
világban kell hivatásunkat csendes határozottsággal véghezvinnünk.

Imádság és ige biztosítja a megoldási Imádság, amely Istent keresi, 
és ige, mely feleletül Isten válasza.

Nem is akármilyen imádságról van itt szó, Jézus imádkozik a hívekért. 
Hogy maradjanak meg Istennél, Istenben, — se öröm, se bánat el ne sza
kassza őket. Hogy óvja meg őket a gonosztól. Hogy szentelje meg őket 
az igazságban.

Az igazságban való megszentelésnek elsőszámú eszköze az ige.
Jézus ezért könyörög.
Könyörgésének indítéka az, hogy a világban élő tanítványok helyzetét 

világosan látja. Neki nagy gond kritikus helyzetünk. Ha mi, az érdekeltek 
nem látnánk ezt, az magában véve is nagy baj volna. Jézus látja. Isten 
sajátjairól van szó; akikben Krisztus arca kezd már fényleni; akik Krisztus
nélkül árvák; szívük tele szomorúsággal; akiket a világ gyűlöl, __ benne
élniök is nehéz, megszentelődni még nehezebb, csak Krisztus által lehet
séges; s éppen halálával pecsételte magáénak őket.
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Jézus imádsága és igéje szenteli! meg a szívet, fogja egységbe össze 
„ ,et es teszi Jézus „örömeiének (Istennel együtt lenni) részesévé. Ez az 
orom enekel dicséretet (Cantate).

Öröm tudni azt, hogy Jézus imádkozik értünk.
CANTATE VASÁRNAPJÁNAK JELLEGE IGÉNKBEN: A szo

morúsággal búcsúzó tanítványok megízlelvén „Jézus örömét" és elnyervén 
a „Vigasztaló" elküldésének ígéretét dicsérik a szeretet Istenét.

Vázlat lehet a fenti, A világban, de nem a világgal címen.
, Leí\et »Az alapige magva" szerint: Jézus megtartó imádsága, az ellen- 

séges világ, a világban élő tanítványok.
VaSj-- A világban élő egyház egyetlen reménysége és menedéke az 

erte imádkozó Jézus, _  Jézus imádságának értelme kifelé megőrzés az 
 ellenséges világban, befelé egység és öröm.

Ének: 5, 410. Győri munkaközösség.

Szószéki ige: Máté 6, 5—8.
Rogate

Oltári ige: Róma 8, 2b—28.
. ALAPIGE MAGYARAZATA: A z ige a hamis és az igazi imád-

sagrol szol de konyórgo imádságról (proseühészthe). 5. v. „imádkoztok" 
görögben többes szám, a magyar és német fordítások nagyrésze egyes szám- 
ban Karner ford. többes szám. „Hesztótes" inkább állva, megállva, mint 
telajlva, es nem vonatkozik a zsinagógára, csak az uccák szögleteire. Állva 
imádkozták úgyis s az uccán az imádkozás időpontjában megállva mon- 
do tak el az imádságot. — „Elvették jutalmukat": precízebb mint a lutheri 
torditas: sie habén ihren Lohn dahin, ez következmény. 6. v. titkon van 
kifejezőbb rejtve van (Karner). 7. v. polülogia szószerinti fordításánál jobb- 
„bóbeszeduseg".

AZ ALAPIGE IRÁNYA: A z imádkozó gyermeki bizalommal teljesen 
az Atya felé fordul s nem tájékozódik a világ felé (képmutatás), de ön
maga fele sem (bőbeszédűség).

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Sokan nem tartják aktuá
lisnak az imádság kérdését; tetteknek, erőnek megmutatását várja a viláo-. 
Lényege szerint a legaktuálisabb, hiszen az erőnek, cselekvésnek, szolgálat
nak forrásához visz bennünket. Isten önmagát az imádságban fsltárulóval 
közli. (Ez a  feltárulás a csendesség, a figyelés, az engedelmesség, tehát 
nem misztikus.) Gyermeki kötelesség a kérés, valósággal gyermek-életforma. 
A gyermek nem demonstrál, nem is akar tanácsot adni. Az imádkozásban 
Istennek tanácsot adó vagy ö t préselő nem tárul fel, hanem Isten feltáru- 
lasat varja. Csak a kérő b írja a Lélek ígéretét (lásd epistolát). Meghall- 
gattatasunk biztosítéka nem az imádság bensőségessége, nem is a szűk
szavúság (a kétféle hamis imádság formai ellentéte), hanem Isten Atya- 
saga. Milyen nagy vigasztalás ez, — hisz hány rostában megrázott gyüle- 
kezet nem tud mit kezdeni az imádsággal, mert a  világhoz és önmagához 
tájékozódik. Ne a látásokban járjunk (epistola), Atyánk van. Tehát remény- 
segunk, bizonyosságunk.

Téma: Megerőtlenedett élet, kiszikkadt imádságok, mert helytelen a 
ajekozodas. Atyánk van a Jézus Krisztusban. Szekszárdi munkaközösség.
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Mennybemenetel ünnepe
Szószéki ige: Ján. 17, 2A—26. Oltárt ige: 110. zsolt. 1—Si

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A főpapi imádságnak ez az utolsó 
szakasza tekintetünket a Fiú dicsősége s a tanítványok életének végső célja., 
a Fiú dicsőségében való részesülés, felé fordítja.

2U. v. „Akarom11: a közbenjáró könyörgés legerősebb kifejezése. — 
„Megláthassák” : helyesebben „szemlélhessék11 (theorein) örökké. — „Dicső- 
ség“ (doxa): Krisztus istensége, isteni hatalma és ennek nyilvánvaló meg
mutatkozása. — 25. v. „Igazságos Atyám“ (páter dikaie): Isten kegyelmes 
igazsága, mely különbséget tesz e világ és a Fiú istenségét elfogadó bűnö
sök között. — „E világ” (kosmos): Jánosnál inkább a bűn hatalma alatt 
lévő embervilág. — „Nem ismert11 (ouk egnó): a bibliai' exisztenciális meg
ismerés, mely teljes szeretetközösség. A világ így nem is ismerheti meg 
Istent, csak a Fiúban! — 26. v. „A te nevedet” (to onoma sou): Istennek 
„Atya” neve; Isten nemcsupán a fenséges „Vagyok11, hanem Krisztus által 
az ő A tyja és a mi Atyánk is. — „Megismertetem” : futurum, mely az: 
idők végéig ér.

AZ ALAPIGE IRÁNYA (MAGVA): A Fiúé a dicsőség és az Atya  
szeretete. Ebből a dicsőségből és szeretetből részt ád az övéinek is.

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE. Két feldolgozási lehetőséget nyúj
tunk. I. Dicsőség és szeretet ebben a világban csak ott van, ahol az élő Krisz
tus van. 1. Ez a világ nélkülözi, de ugyanakkor vágyódva keresi is a  dicső
séget és az igazi,, tiszta szeretetet (agapé), Róm. 3, 23 és 8, 19. Mindenen, 
ott a bűn és elmúlás bélyege. Mindenen ebben a világban! Ezért nincsen 
a világban isteni, örökre megmaradó dicsőség és valóságos, tiszta szeretett 
— 2. Az Isten dicsősége csak egyszer ragyogott fel a bűn világában: 
amikor a Fiú testbeöltözött és közöttünk megjelent (Ján. 1, 14). Ö hozta 
az Atya kegyelmét is, vele az igazi szeretetet, mely kiárad az emberi szí
vekbe (26/b.). — E világban csak ott ragyog fel Isten dicsősége és ott 
gyűl ki az igazi szeretet tüze, ahol az igében és a szentségekben, a gyüle
kezet életében a Fiú van jelen!

*
II. Krisztus isteni dicsősége most még elrejtett dicsőség. Az övéi odaát 

lesznek csak részesei, útban vannak e felé a dicsőség felé.
1. A látszat radikálisan ellentmond annak, amiről ez az ige beszél. 

Krisztus isteni dicsőségét tagadja és kétségbevonja a  világ. Az egyház és 
a gyülekezet életének sok nyomorúsága is elrejti előlünk Krisztusnak és 
az ő „testének11 dicsőségét. — 2. A hit szeme azonban már ebben a  világ
ban megláthatja ennek a dicsőségnek néhány fénysugarát. Krisztus dicső
ségének nyilvánvalóvá válása a feltámadással, a húsvéttal kezdődik. Krisz
tus élő valósága és hatalma a hívő ember és a gyülekezet legvalóságosabb 
tapasztalata. Aki a János látásával lát (húsvétvasárnapi ige!), meglátja 
ennek az elrejtett, de valóságos dicsőségnek a fénysugarait a  bűn világá
nak sötét hátterén. — 3. Ezek a zálogai, a zsengéje a Fiú teljes dicsősége 
eljövendő felragyogásának. A keresztyén gyülekezet, Isten népe a világban, 
erre az eljövendő utolsó napra néz és reátekintve bizton, reménységgel 
halad a Fiú dicsősége teljes felragyogásának ideje felé.

Ajánlott ének: 230. Pécsi munkaközösség..
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Exaudi
Szószéki ige: Máté 10, 21—31. Qlt&ri ige: Ap. csel. 1, 12—11.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. 21—25. v. összefoglalja, hogy 
milyen sors vár Jézus tariítványaira-munkatársaira, akiket az Ű r Izráel 
házának eltévelyedett juhaihoz küldött. A „juhok“ farkasok módjára 
fogadják majd a  küldötteket. Aki Jézus (tanítványa, az nem kerülheti el 
a szenvedés útját. Ján. 15, 20. A tanítvány egyben szolga is, aki legfeljebb 
hasonló lehet Urához éppen azáltal, ha vállalja a szenvedést. — Beelzebul 
névvel illették az írástudók és farizeusok az Urat, ugyanazzal a gyűlölet
tel, amellyel a Sátánt illették. Mk. 3, 22. Mit. 9, 34. — A név eredeti 
értelme szerint a „Baal“ +  „zibbul“ szavak összetétele és jelentése: „a trá
gya istene". A bálványáldozat értékelése ez a zsidó teológiában. Ez az áldo
zat az ördögé, ezért Beelzebul ő. — A „Belzebub" elnevezés ettől eltórőleg 
Hieronymus nyomán jutott a magyar fordításba s ennek jelentése: „legyek 
:istene“. L. K am er: Máté evangéliuma. — 26—31. v. De azért ne féljetek! 
Az evangélium nem a tanítványok privát ügye, és nem egyedül nékik aján 
dékozott kincs, hanem Isten által reájuk bízott, de mindenkihez szóló ki
nyilatkoztatás. M>L. 5, 13—16; Mk. 13, 10; II. Thess. 3, 1. Éppen azért 
emberektől nincs mit félni, sőt azt legyőzi az isteniéi elem! II. Kor. 5, 11; 
Fii. 2, 12/b; I. Pét. 1, 17; Zsoltár 2, 11; 95,6—7; 96, 9; 119, 120! Kis 
Káté 10 parancsolatának magyarázata: „Istent mindennél jobban féljük" 
stb. Az Atya különleges oltalma is velük lesz a szolgálatban, az Ő akarata 
és engedelme nélkül semmi nem árthat nékik, hiszen még az oly olcsó kis 
veréb sem esik tőrbe az ö  akarata nélkül, azért hát: ne féljetek!!.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus előkészíti és felkészíti tanítványait a 
■reájuk bízott feladat megvalósítására.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Áldozócsütörtök és pün
kösd ünnepe között a tanítványok szívét félelem és erőtlenség töltötte el. 
Ilyen állapotban az ember tehetetlen és képtelen bármit is cselekedni. Pedig 
az Űr Jézus Krisztus nagy feladatot bízott reájuk: hódítsák meg az Isten
től elpártolt népet az Isten számára!

Érezzük erőtlenségünket a világgal szemben, — nincs mondanivalónk 
a  világ számára, s amit mondunk is, annak sincs súlya. De nem spórolhat
juk meg magsunknak és nem kerülhetjük el az Ű r Jézus Krisztus és az 
ő tanítványainak sorsát! Vállalnunk kell ezt a sorsot, készeknek kell len
nünk arra, hogy bármi történjék is, el kell végeznünk a reánk bízott szent 
feladatot: nyilvánvalóvá kell tennünk az evangéliumot, mely Istennek 
hatalma. R. 1, 16.

Ez azonban nem történhetik csendes békességben. A békesség feje
delme a mi életünkben is, a másokéban is először úgy jelenik meg, mjnt 
hékesség-rontó. Harc nélkül senkinek sem ád Ő valódi békét. Ahol Ő Ű rrá 
lesz, ott azonnal harc indul meg az óember ellen és az óember részéről, 
így van ez nemcsak az egyének, hanem a családok és népek életében is. 
Ezért kell viselnünk Jézusnak és az Ő tanítványainak a sorsát.

Ez a sors azonban nem veszedelmes és félelmetes, hanem dicsőséges 
sors, mert ezáltal jutunk sorsközösségbe az Űrral! A veszedelem éppen 
akkor fenyegeti Jézus követőit, amikor nem Vele együtt szenvednek. Éppen 
n szenvedésben m utatja meg az Ű r az Ő csodálatos dicsőségét és adja 
nékünk vigasztalását. Jézus nem siralmas és keserves jövőt ígért köve-
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tőitnek, mert diadala következtében dicsőségesnek látja a jövőt. Ezért küldj' 
a hitetlen világba azokat, akiket szeret, a tanítványokat. Ján. 14, 1; 15, 3*

A tanítványnak és a szolgának feltétlen hűségével és engedelmességé, 
vei hirdessük itt az Isten országát, — sorsunkat pedig ne féltsük, hanem 
bízzuk az Istenre és inkább örüljünk és örvendezzünk, hogy bennünk ég 
általunk is így valósul meg az Isten országa.

Vázlat: 1. Jézus sorsa a világban. 2. A tanítványok sorsa a világ, 
bán. 3. Az Anyaszentegyház sorsa a világban.

Ének; 258. Nyíregyházai munkaközösség

Pünkösd vasárnapja
Szószéki ige: Ján. 7, 37—39. Oltári ige: Ef .  t ,  17—29.

AZ ALAPIG.E MAGYARÁZATA. 37. v.: A lombsátor ünnepének 
(2. v.) kiemelkedő aktusa volt a vízmerítés a Silóa forrásából, miközben 
a nép örömujjongással és Ezs. 12. recitálásával emlékezett a szabadító 
Istenre, aki csodálatosan megmenti! hitetlenkedő népét (II. Móz. 17, 1—7; 
Zsolt. 46, 5'—6). Jézus beszéde ehhez az aktushoz kapcsolódik, de annak 
értelmét kimólyíti. Jézus önmagára mutat: Isten szabadító ereje Benne: 
jelent meg, a kereső ember Benne talál kielégülést. „Ha valaki szomju- 
hczik“ : nemcsak azokra vonatkozik, akiket a  nagy ünnep szertartásai * 
öröme sem, tud kielégíteni1 (így Schlatter), hanem általában mindazokra^ 
akiket lelki hiányérzet tölt el (Máté 5, 6; Jel. 21, 6; 22, 17; Ezs. 55, 1; 
Zsolt. 42, 2.) — 38. v.: Őhozzá jönni i= Benne hinni. — Üj fordulat: 
Akik Jézusban hisznek, azok nemcsak kapják, hanem tovább is árasztják 
magukból az „élő vizet". Sem formai, sem tartalmi szempontból egyező 
idézet nem található az Ószövetségben. — 39. v.: Az „élő víz“ képe többféle 
értelemben volt használatos, ezért jegyzi, meg az evangélista, hogy Jézus 
itt a Szentiélekről szól. „Még nem volt Szentlélek11: nem abszolút értelem
ben. Jézus megdicsőülése előtt még nem küldetett el, tehát nem volt itt a 
Szentlélek.

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Jézus magához hívogatja azokat, akik lelki 
hiányt éreznek. A Benne hívőknek nemcsak adja a Szentleiket, hanemi. 
rajtuk keresztül ki is árasztja.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Jézusnak a szomjazókat 
hívogató szava alkalmat ad arra, hogy beszéljünk a mai ember lelkében 
tudva vagy tudatlanul élő hiányérzetről. A ma embere belsőleg kielégítet
len, s ezért elégedetlen ember, hiába nyújt neki a mai világ egyre többat 
és színesebbet. A templomi ünnrpllésben résztvevők között is sokan vannak, 
akik kielégítetlenek, pedig talán szorgalmas templombajárók: keresztyén- 
ségükből hiányzik nemcsak az igazi békesség, hanem a krisztusi élet' eleven, 
sége és másokat is megelevenítő ereje. Ennek a  kielégítetlenségnek az ok* 
az, hogy hiányzik a Szentlélek.

Szentleiket csak Jézustól vehetünk, Belőle meríthetünk. A Szentjeiket 
a megdicsőült élő Ür Jézus küldi. „Keresztyének" azért vannak híjjával a 
Szentléleknek, mert csak általános Istenhitük van, Jézus számukra nagy 
vallásalapító, tanító vagy próféta, egy szóval a múltból felénk világító nagy
ság, nem' pedig az élő Úr, aki jelen van, ahol ketten vagy hárman együtt 
vannak az Ő nevében. Az élő Ür ma is hív minket a keresztség mint Sza
mára való elpecsételés, a bűnbocsánat evangéliuma, az Úrvacsora által. 
Hívását persze csak azok fogják meghallani, akik szomjazzák az igaz
ságot (Mt. 5, 6. és Lk. 18, 13!).



jézus a Benne hívőknek ad Szenttelket. Ez a h it nemcsak a Jézusról 
f  'ló evangélium igazságának elismerését, vagy Jézus iránti bizalmat 
!  ’ lenti- Az 'g£izi hit Jézussal szemben olyan függő viszonyt teremt, amint 

]* a szőlőtő és a szőlővessző hasonlata példázza: csak ilyen függő viszony
éban árad a Szentlélek. Ennek a függő viszonynak mindig kizárólagosnak 

kell lennile: nem lehet Jézusban hinni és egy kicsit a világban is bízni. 
I az osztott szí vűség akadálya a Lélek munkájának (Csel. 2, 40).

Jézus sohasem egyéni birtokul, hanem építésre adja a Szentleiket. (A, 
Krisztusban hívő a  Szentlélek eszközévé válik. Itt kapcsolódik az alapige 

K jí 0itári igével. Figyelemre méltó, hogy Jézus szavai szerint a hívőből 
jirdik az „élő víz“ : akaratlanul Is árasztja magából szava, cselekedete, 
arca és magaviseleté a Szentleiket. Baj van ctt, ahol erről az „én“ nagyon 
sokat tud ,(Mt. 6, 3; 25, 37—39; II. Kor. 11, 16. 30.). A duzzadó én aka
dályozza a  Szentlélek gyülekezetépítő munkáját.

AZ ÜNNEP JELLEGE. Pünkösd is Krisztusünnep. Krisztus küldi a 
gzentlelket. Krisztussal közösségben vehetünk Szentlelket. Krisztus építi a 
Szentlélekkel a maga testét: egyházát

Igehirdetés vázlata: Szomjazunk, mert hiányzik a Szentlélek. 1. A 
jnegdicsőült élő Ű r Jézus 2. a hívőknek 3. építésre ad Szentleiket. Kérjetek 
az élő Űr Jézustól Szentleiket.

Ének: 241. Soproni munkaközösség.

Pünkösdhétfő
Szószéki ige: Ján. 6, 44—17. Oltári ige: 1. Kor. 12, 12—31

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. A perikopa Jézusnak az ötezer 
ember megvendégelése és a tengeren járás után mondott nagy vitabeszédé
ben foglal helyet. Jézus világosan megmondja, hogy az Atya akarata sze
rint Benne való hitre kell eljutniok azoknak, akik őt: test szerint ismerik 
(6, 40). Erre az ember önmagától képtelen. Ez az Atya dolga: Vonja 
(44. v. helküó =  húzni, kihúzni, vonszolni, cipelni) és tanVja (45. v. didak- 
tosz =  tanult, betanult, megtanítható; didaszkó =  tanítani, oktatni, ki
fejteni, felvilágosítani, bizonyítani), akiket választott. Lásd: 3. hitágazat 
magyarázata: „ ...h a n e m  a Szentlélek. . . “ stb. Az Atya ezzel Jézushoa 
vezet (6, 45/b). Aki Jézust befogadja (Ján. 1, 12—13), az Istentől szüle
tett, Istentől van (6, 46) és látta az Atyát (Ján. 14, 9—11). — Az egész 
perikopa az utolsó 47. versre mutat: „Aki én bennem hisz, örök élete van 
*nnak“ —• (Jézus ámén-ámén szava igtn erős hangsúly) — ez a hit pedig 
esak a Szentlélek által lehetséges (I. Kor. 12, 3).

AZ ALAPIGE IRÁNYA: A z Atya. Szentlelke által Jézus Krisztus
ban való hitre vonja és tanítja övéit, hogy örök életük legyen.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. A kárhozatba rohanó, 
veszni tért embert szinte erőszakkal „vonja" az Atya Szentlelke által 
Jézushoz és magamagához. Sokszor szeretnénk embereket Jézushoz térí
teni, sőt talán az ő részükről is megvan a jóindulat és készség, de nem 
lehet; Isten Szentlelke nem vonja. Akiben ptdig Isten Szentlelke ébreszt 
nyugtalanságot, a bűnei miatt, azt hiába nyugtatnánk, azt m ár Isten Lelke 
ellenállhatatlanul vonja.

2. A Lélek munkája bennünk: „mindnyájan Istentől tanítottak lesz
nek". Tiszta látást, Isten országának dolgaiban való jártasságot jelent ez: 
a hit ismereteit. Aki Istentől tanított, annak világossága van a saját el-



veszett és elkárhozott állapotáról és Istennek Jézus Krisztusban megjelent 
kegyelméről — s ez nem megtanult liittani ismeret szava az ajkán, hanem 
hit! Isten azt akarja, hogy mi világosan értsük, mi az ő akarata velünk 
Jézus Krisztus által.

A ma még oly sokak számára megszokott tapogatózó, bizonytalanság, 
bán és söté'ségben botorkáló vallásos hitetlenség nem az Atya Leikétől 
való. Ahol Isten Szentlelke munkálkodik, ott az emberek Isten országának 
dolgai felől bizonyosságban járnak.

3. A Lélek eszközei: az ige és a szentségek. Az egyéni keresztyén 
élet Isten előtt való elcsendesedése, gyülekezeti alkalmak, konferenciák, 
gyónás, úrvacsora útján, hitoktatásban. — Még ott is, ahol nem látjuk # 
köz,ve’lenül Isten szájából az elhívott igehirdető által hangzó igét, gyermek
korban hallott, vagy más Isten által készített utakon a  bűnös embert meg
szólító ige érkezik el az emberhez: Isten vonja és tanítja (I. Pét. 3, 1!).

4. Az. oltári és szószéki ige összefüggése ezen a ponton mutatkozik 
meg, az igehirdetésben is felhasználhatóan: A Lélek állal egy testté tette 
a Jézus Krisztusban az Atya az övéit, s adja nekik az egymásért való szol
gálathoz szükséges ajándékokat, hogy „ugyanarról gondoskodjanak egy
másért a tagok". Így a Krisztus teste által vonja és tanítja az Atya az 
ő választottad.

5. „ . . .  én hozzám . . — az Atya Jézushoz von! Nem kínzó önvádba 
fulladó bűnismeretre, hanem Jézushoz, bűnbocsánatra és a Krisztus uralma 
a latt új, megszentelt életre. Isten közöttünk való munkájának ez a célja: 
itt ki akar ragadni minket a harag alól (Ján. 3, 36), a kárhozatból 
(Ján. 3, 18) és már itt átvisz az ö  szerelmes Fiának országába (Kol. 1, 
12—13), hogy örök életre támadhassunk fel (Ján. 6, 44/b). A keskeny 
úton: „ ...n ek em  naponként minden bűnt megbocsát. . — az ú t vége 
pedig: „ . . . ö r ö k  életet ád . . . “ (lásd 3. hitágazat magyarázata). A hitben 
azonban az útnak ez a vége már előrevetítődik és valósággá válik, mert 
„aki énbennem hisz, örök élete van“. Jézus él és velünk van, a Szentlélek 
ál‘al.

A VASÁRNAP JELLEGE. Pünkösdhétfő üzenete nem határolható 
el különösebben a pünkösd üzenetétől, a másodünnep általában Isten cse
lekvésének hittel való elfogadása jegyében áll.

Vázlat: A Lélek munkája bennünk. Jézus munkája „elvégeztetett11 — 
a kereszten. Azóta a Lélek munkálkodik. Mi a munkája? (Von. Tanít.) 
2. A Lélek eszközei (Ige. Szentség. Egyház).

Répcelaki munkaközösség.

A Lelkipásztor mellékleteként a mindenkori folyó perikóparendhez kész 
prédikációkat szándékozunk kiadni, abban az esetben, ha legalább 300 meg
rendelő jelentkeznék. Ezt a felhívást márciusi számunkban közöltük. A fel
hívásra többen jelentkeztek, de a megrendelt példányszám messze elmarad a 
300-tól, pedig kisebb példányszámmal megfizethető áron nem lehet az egyéb
ként valóban szükséges mellékletet megjelentetni. Amint a jelentkezések 
száma megközelíti a minimális példányszámot, megtesszük az előkészületet 
a melléklet megindításához.
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Szentháromság ünnepe
g-ószéki ige: János 15, 1—9, Oltári ige: 1. János 3, 1—G.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Jézus tanítványaival útban van 
Getsemánei kert felé. A közelgő szenvedések árnyékában és a  közelgő 

búcsúzás szorongatására csodálatos dolgokat mond el tanítványainak. A 
használt k)ép nagyon egyszerűen, de éppen ezért nagyon mélyen szemlél
teti a tanítványnak az Ürral való teljes életközösségét, az elszakadás 
ítéletét és a Krisztusban való maradás sok-sok áldását. Áz igében a Szent- 
háromság erőltetés nélkül benne van. —. A szöveg a maga egészében vilá
gos egyszerű, érthető. — 1. v. Aléthiné — igazi, valódi. A világban lévő 
sokféle szőlőtőke között Jézus a valódi szőlőtő. — 5. v. Chóris emou — 
rajtam kívül. —  6 . v. Exó —  a  Krisztuson kívüliség egyenlő a  kár
hozattal.

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Az A tya szőlőtőke gyanánt beleplántálta a 
világba a Fiát, hogy mi a Szentlélek által Jézussal közösségre jutva ésj 
ebben a közösségben megmaradva, gyümölcstermő életünkkel dicsőítsük ti 
Szentháromságot.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Az emberi élet célja Isten 
felől nézve kétségkívül az, hogy az ember élete már itt e világon Istent 
dicsőítse. A világmindenség, a természet, az állatvilág Istent dicsőítő nagy 
szimfóniájában helyet kell kapnia az emberi élet himnuszának is. A bűnös 
ember csak Isten gyalázatára tud élni meddő, ördögnek tetsző életet. Istent 
pedig csak sok gyümölcsű, megújult, megszentelt élettel lehet dicsérni. 
Hogy a bűnös ember számára ez lehetővé váljék, ezért plántálta bele Isten 
ebbe a kiefilen, sivár, gonosz világba Jézus Krisztust. Amióta Ö itt van, 
azóta csak kétféle élet lehetséges: vagy a venyige „élete“, vagy a szőlő
vessző élete.

1. A venyige szánalmas látvány. Valamikor rajta  volt a  tőkén, aztán 
levágták. A venyige-keresztyén is a  szent keresztségben életközösségbe 
került Jézussal. Minden megkeresztelt ember volt egyszer élő szőlővessző 
a Krisztus-tőkén és élő tag a Krisztus testén. Aztán nagyon sokan elsza
kadtak az Űrtói. Isten keze metszette le őket, mert nem teremtek gyü
mölcsöt. A venyige-keresztyén élettelensége, gyümölcstelensége mindig ítélet. 
Nem kell-e szenvednünk sokat ma is a Krisztustól elszakad1', hitetlen egy
háztagok tömege miatt? Nem kell-e megszégyenülve látnunk, hogy Isten 
ma mennyire élesen figyelmeztet a gyümölcstelen, meddő életünkre? —. 
Sokan hitre jutnak. Valahol megmozdul bennük valami, de aztán keveset 
törődnek azzal, hogy meg is maradjanak a hitben. Visszaesnek, elkallód
nak. Pedig a venyige-keresztyén halóit ember. Kivettetett Isten országából 
és ha nem tér meg, elvész örökre. Isten semmire sem tudja használni az 
ilyen embert. — Az Isten-hívők, a Krisztuson kívül „élők“, jó evangéliku
sok, kegyes templombaj árók hallják meg: Krisztuson kívül, a Benne való 
élő hit nélkül nincs élet és nincs gyümölcstermés!

2. A szőlővessző ra jta  van a tőkén.' Vele életközösségben van. Ezért 
van benne élet és ezért van ra jta  gyümölcs. _

A tanítványt állandóan tisztogatja az Űr. Szenvedések metszőkésével 
és az ige éles pengéjével vagdalja róla a  vadhajtásokat. Oka ennek a  tisz
togatásnak a szeretet, a célja pedig: több gyümölcs.

A tanítvány élete nem virágzó-pompázó, hanem gyümölcstermő, szol
gáló élet. A Lélek gyümölcsei (Gál. 5, 22) „magától11 jönnek elő az életé
ből. Nem izzad és nem erőlködik. Hite által olyan szoros kapcsolatban van 
Urával, hogy életéből „magá‘ól“ árad a Krisztus szeretete, békessége stbi



Szeretetszolgálatával, világító életével így tud áldássá válni embertársai 
számára.

A tanítvány törekszik és vigyáz arra, hogy Krisztussal közösségben 
maradjdn. Ma ez azért nehéz, mert a modern élet sokféle módon szakít
hatja el az embert az Űrtói. Hajszolt élei, nagy elfoglaltság, hitetlen kör
nyezet, kevés igehallgatási alkalom, különféle bűnök, a hívők közösségéből 
való önkéntes vagy kényszerű kiszakadás — mind hozzájárulhatnak a 
Krisztustól való elszakadáshoz. A tanítvány tudja, hogy Krisztusban mara
dásán, vagy elszakadásán az üdvössége fordul meg.

A tanítvány személyes viszonyban van Jézussal. Igéjéből él és imád- 
ságban gyakran fordul Hozzá. Egészen hatalmas dolgokat kap Urától. 
(A 7. vers csodálatos nagy ígérete! Miért nem élünk vele?!)

A tanítvány élete Istent dicséri a világban hitetlen emberek Istent 
gyalázó élete mellett és azok ellenére is.

A hívő emberek életét a Szentlélek csodálatos árama já rja  á t  újra 
meg újra. (Éltető nedv a vesszőkben.) Akik ezen az áramkörön belül él
nek, ezek az Egyház tagjai. Szívük tele van az Atya szeretetével és örül
nek, hogy Jézus testének a  tagjaiként élhetnek Isten dicsőségére.

Énekek; 250, 404. Balassagyarmati munkaközösség.

Homiletikai példa

Ne féljetek!
Exaudi (Húsvét u. 6.) vasárnap. Máté 10, 24—31.

Ez a szent lecke két szempontból különös jelentőségű a számunkra.
Különös jelentőséget ad neki az a tény, hogy Jézus ezeket az igéket 

a földi működése elején mondta a tanítványainak, mikor őket küldte, illetve 
munkába hívta el; ugyanakkor különös hangsúlyt kap ez az ige azáltal is, 
hogy áldozócsütörtök és pünkösd között állítja elénk az egyház.

Az első tény azt jelenti, hogy ezek az igék Krisztus uralma terjesztésé
nek, az evangélium hirdetésének minden időkre szóló szabályai, a második 
tényben pedig az anyaszentegyháznak a hittapasztalata áll előttünk, amely 
ezerint ezekre az igékre van szüksége Isten népének, amely az Űr mennybe
menetele után parancsot, megbízást vár, látást és útmutatást kér, egyszóval 
Isten Szent Lelkét várja és kéri ajándékainak a teljességével.

Amikor Jézus munkába küldi a tanítványait, lege'ső sorban az ő hozzá
való viszonyukat tisztázza, s ezzel egyúttal tisztán áll előttük a világhoz 
való viszonyuk is. Jézus a tanítványainak hozzávaló viszonyát három foga
lommal jelöli meg: tanítvány, szolga és háznép. Mindegyik megjelölés külön- 
külön drága ajándék. Tanítványnak lenni annyi, mint feltétlenül elfogadni a 
Mester mondanivalóját. Rabszolgának lenni annyi, mint testestül-lelkestül 
mindenestül az Uram rendelkezésére állani. Jézus házanépéhez tartozni pedig 
mindennél több. Teljes közösség Övele. A család vacsoraasztalánál éppúgy, 
mint kint a világban az emberek előtt. Jézus ennyire teljesen fogadta magá
hoz azokat és azonosította magát azokkal, akik őérette otthagyták vagyonu
kat, foglalkozásukat vagy családjukat. Amikor azonban most Jézus így hatá
rozza meg tanítványainak hozzávaló viszonyát, nemcsak azért teszi, hogy 
növelje az öntudatukat, nem is csak azért, hogy tudatossá tegye bennük a 
reájuk nehezedő felelősséget, hanem elsősorban azért, hogy világossá tegye 
előttük: hogyan tekint reájuk a világ. Meg akarja láttatni velük, hogy Krisz
tus tanítványai e világban idegenek, gúny és megvetés, alatt kell ékúök. A 
legkevesebb az, hogy Isten gyermekének a jelenlétét feleslegesnek, károsnak
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rtiák, őket magukat pedig a sötétség fiainak minősítik ebben a világban. 
*ar 1 Elég a tanítványnak. . .  Mi minden van e figyelmeztetés mögött! Sém

ivel sem viheti többre a tanítvány, mint a Mestere. S hogy Jézus mire 
1,1 ndol? Gondoljuk végig mit kapott ö  három esztendőn keresztül ettől a 
világtól, s gondoljuk el, hogy végül kivágatott az élőknek földjéből.

■ B Elég-e nekünk? Elég-e a mai egyháznak? Nem sodort-e el minket a 
-yj-avágyás s nem értékeljük-e magunkat följebb, mint a Mesterünket? 

” em várunk-e még mindig különb elbánást ettől a világtól, mint amiben 
jézusnak volt része s nem vagyunk-e sokszor tele panasszal, méltatlanko
d s z  és jajgatással, mert a világ nem dédelget. Vizsgáljuk meg magunkat. 
\ w  kell vizsgálnia magát az egyháznak újra meg újra, nem akar-e magá
nak különb elbánást, jobb és előkelőbb helyet biztosítani ebben a világban, 
mint amilyen Krisztusnak volt. Merjük-e vállalni, mi egyes keresztyének s mi egyház az idegenséget ebben a világban? Erre az önvizsgálatra naprót-napra nagy szükség van. Ha pedig kiderülne, hogy minket többre 
értékel, nagyobbra tart, jobban befogad ez a világ, mint Jézus Krisz
tust, akkor kénytelenek volnánk beismerni, hogy azért, mert nem érzi rajtunk a tanítvány lelkesedését, a szolga elszánt engedelmességét és nem 
veszi észre rajtunk Krisztus házanépének a szentség-levegőjét. Ha pedig 
nem vagyok tanítvány, szolga és Krisztus családtagja, nem kapok megbízást. 
Bizonyára ezért van az egyes keresztyének életében és az egyház életében is 
.annyi tétovázás és egyhelyben topogás.

Jézus tehát jól látja, hova és milyen körülmények közé küldi a tanít
ványokat s ezért adja nékik útravaló figyelmeztetésül: ne féljetek! Ne félje
tek, mert nincs okotok félni, mert amit visztek, az erő és hatalom: Krisztus 
beszéde. Az egyes keresztyén ember hívő bizonyságtétele és az egyház ige
hirdetése nem egyéni vállalkozás tehát, nem elszánt, vakmerő fanatikusok 
kalandja, hanem annak a munkája, akinek adatott minden hatalom mennyen 
és földön. Ne féljetek, mert nem a magatokét viszitek, ami miatt szégyen
kezni kellene e világ előtt, Krisztus igéje, az élet beszéde az, amit visztek.

Ne féljetek, mert az, ami reátok bízatott, nem valami zugolyában lett 
■dolog, amit titkolni kellene vagy lehetne. Sőt Isten nem is akarja, hogy az, 
amit kaptatok, csak a tietek legyen. Isten csodálatos akarata az, hogy amit 
-ott a Genezáret-tó partján, vagy a pusztában vagy egy-egy meghitt családi 
fészek mélyén csodálatos hasonlatok és példázatok leple alatt hallottak a tanít
ványok, az az evangélium ezeknek a tanítványoknak a hívő bizonyságtételén 
keresztül, mint óriási hangszórókon keresztül végig zúgjon az egész világon. 
Ezért kell az evangéliumot úgy hirdetni, mint a kikiáltók a háztetőkről. 
Tekintet nélkül arra, hogy kellemes-e a kikiáltott üzenet vagy kellemetlen, 
hogy sokan hallgatják-e vagy éppen senki sem hallgatja. Egy szóval alkal
mas és alkalmatlan időben. A nagy titoknak a váltság nagy titkának ki kell 
tudódnia az egész világon. „Előbb hirdettetni kell az evangéliumnak . . .  Mk. 
13, 10.“ Ez az Isten csodálatos elhatározott akarata. S ha azok nem hirdetik, 
akikre rábízza Isten, akkor a kövek fognak megszólalni. Ne féljetek! — 
akkor sem, ha nem kell az örömüzenet, ha ellenállának az evangéliumnak. 
Istennek csodálatos ígéretei vannak. Es. 55, 11-ben olvassuk: . . . a z  én beszé
dem . . .  nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok. . .  Ki 
félne ebben a szolgálatban, mikor Jézus azonosítja magát az ő küldötteivel: 
Aki titeket befogad, engem fogad be. (40. v.)

Az egyház szent kiváltsága és kötelessége az evangélium félelem nél
küli, félreérthetetlen, hangos hirdetése. Nem vagyunk-e tele félelemmel s 
félelmünkkel nem becsüljük-e le az ige mindent megcselekvő erejét? Tudatá
ban vagyunk-e egyes keresztyének és mi evangélikus egyház, hogy ahol az 
igét tisztán és igazán hirdetjük, ott nyoma sem lehet a félelemnek? Erez
zük meg, hogy ez az intés, ez az örök evangélium: Ne féljetek — mennyire 
megszégyenít s ugyanakkor ki akar mozdítani tehetetlenségünkből.
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Jézus Krisztus tudja, hogy az Ö evangéliumának a hirdetésére a világ 
mindig kereszttel felel. Aki Krisztus tiszta üzenetével jár a világban, annak 
számolnia kell a mártíromsággal. A sok közül a vértanuság a világ lég-, 
erősebb eszköze, amivel csendességbe, föld alá akarja kényszeríteni az igét 
Jézus ezt sem titkolja a tanítványai előtt, de felfedi előttük a nagy titkot- 
A világ az életet akarja megölni, de csak a testet éri, csak a test fölött van 
hatalma. Krisztus küldötteinek, Krisztus egyházának az élete el van rejtve. 
Az, ami nekünk az élet, az Jézus Krisztus halála és feltámadása által örökre 
és elvehetetlenül a miénk. Ezért parancsolja Jézus Krisztus: Ne féljetek azok
tól, akik a testet ölik meg. A test gyilkosaitól való félelemtől azonban csak 
egyféleképen lehet megszabadulni: egy másik félelem, Isten félelme által. 
Csak az tud az emberíélelemtől megszabadulni, aki már valóban megrettent 
egyszer Isten pusztító haragjától és reáragyogott Krisztus’ váltságában Isten 
bűnbocsátó szeretete. Akinek így pártjára állott Isten, annak a számára csak: 
egy félelem van: ki ne essék a kegyelemből s Isten testet és lelket meg
emésztő haragjának a tüzébe ne kerüljön. ' Minél teljesebb függés Isten 
kegyelmétől, annál nagyobb függetlenség az emberektől. Egyik énekünkben 
énekeljük: Istenem kedvében élek, azért senkitől sem félek.

Oh, de sokan dobták már oda a megítélt, tehetetlen világtól, emberektől 
való félelemből örök kincsüket, az életüket s helyébe megmaradt a nyomo
rúságos testük, ami sok szégyenbe és gyalázatba, fájdalomba és keserűségbe 
sodorta őket. A keresztyéneknek, az egyháznak szüntelenül résen kell lenniök 
és hinniök kell Krisztusban s valahányszor elhangzik a világ véres fenyege
tése, meg kell hallaniuk Uruk szavát: Ne féljetek, csak a testet ölhetik meg! 
Meg kell hallaniuk Urunk szavát: Féljetek a kárhozattól és féltsetek minden
kit a kárhozattól, s ezért vigyétek az evangélium üzenetét. Minél jobban 
fenyegetőzik a világ és a halál, annál határozottabban és bátrabban vigyétek 
oda a világnak az élet beszédét. Vizsgáljuk meg magunkat, nem telt-e meg 
vallásosságunk, egyházi életünk emberfélelemmel istenfélelem helyett s nem 
forrasztotta-e az emberfélelem ajkunkra a szót akkor, amikor kárhozatban 
lévő emberlelkeket kellett volna kimenteni.

Senki se higyje azonban, hogy ebben az életmentő rohamban Jézus. 
Krisztus tékozolja az embert. Előtte nem olcsó az emberélet, csak az Ő élete 
volt olcsó, amit odaadott érettünk. Mi drágák vagyunk néki. Annak a kezé
ben van életünk, aki drága árat fizetett érte. Jézus Krisztus nem nagyvonalú 
hadvezér, aki hadosztályokban, vagy ezredekben gondolkodik. Akinek drága 
egy tőrbe lépő verebecske s aki annyira ismeri az övéit, hogy fejünk haj
szálait is számontartja, annak drága az övéinek az élete és drága a halála is.. 
Mivel pedig Jézus tudja, hogy a Sátán Isten gyermekeit, az anyaszentegy- 
házat szüntelen azzal a gondolattal kísérti, hogy Isten nem törődik az övér 
szenvedésével, gyalázatával, vagy halálával, vagy nincs ideje egyesekkel, 
jelentéktelenekkel és kicsikkel foglalkozni, azért mondja meg előre a tanít
ványoknak, ne féljetek, ti mindennél drágábbak vagytok e világon. Az Ür 
előtt drága az ö  kegyeseinek élete, erről szól a 13—15. versi s az Ür előtt 
drága az Ö kegyeseinek a halála is, ezt olvassuk a 116. zsoltár 15. versében.

Isten népének, az anyaszentegyháznak bele kell kapaszkodnia Krisz
tus kijelentésébe és minden ellenkező látszat ellenére a hit minden próbája 
közepette, akkor is, amikor Isten látszólag kiszolgáltatta az egyházat a világ
nak, hinnie és tudnia kell, hogy Isten tartja a kezében, Isten ki nem ejti 
a kezéből s Dániellel együtt kell bizonyságot tennie arról, hogy bármit csele
kedjék velünk, szeret, drágák vagyunk neki.

•Ezek hát azok a feladatok, amiket Krisztus az Ö anyaszentegyházára 
bíz mindaddig, amíg Ö el nem jön. Hogyan teljesíthetnéd ezeket a feladato
kat s hogyan végezhetné el az egyház mindazt, amit rábízott az Űr, mikor 
tele vagyunk félelemmel. Mit tehetnél mást, s mit tehet mást az egyház, 
minthogy kiáll és könyörög: Jövel erőnek és bátorságnak Lelke, űzd el a 
félelmet! Jövel Szent Lélek Úristen! Joób Olivér.



Augustinus imádsága 
a Szentlélekhez

Mindenható Szentlélek Úristen, szomorúak ke
gyes vigasztalója! Szállj lelkem hajlékába hatalmas 
erőddel, ragyogó világosságod fényével, vidítsd meg 
elhanyagult bensőm homályos zugait. Kegyes vendég, 
tedd termékennyé harmatod bőségével hosszú száraz
ságtól kiaszott szívemet. Üdvösséges tüzeddel gyújtsd 
lángra megdermedt lelkemet. Ragyogd be szent buz
galom tiizével és áraszd el testemnek, lelkemnek min
den rejtekét. Adj innom gyönyörűséged patakjából, 
hogy elmenjen a kedvem e világ megmérgezett édes
ségének ízétől. Taníts meg akaratod teljesítésére, 
mert Te vagy az én Istenem. — Hiszem, hogy akiben 
Te lakozol, veled lakozik abban az Atya és Fiú is. 
Boldog, akinek vendége vagy, mert általad az Atya 
és Fiú is lakást vesz annál. — Jöjj immár, jöjj, 
kesergő léleknek kegyes vigasztalója, jó sorsban és 
megpróbáltatásokban segítője. Jöjj, bűnök lemosója, 
sebek gyógyítója, jöjj, törékenyek erőssége, ingado
zók megtámasztója! Jöjj, alázatosak tanítója, kevé- 
lyek megrontója, jöjj, árvák kegyes Atyja, özvegyek 
gyámola. Jöjj, szegények reménysége, megfogyat
kozottak talpraállító ja. Jöjj, hajózok csillaga, hajó
töröttek kikötője. Jöjj, minden élők ékessége, hal
doklók egyetlen üdvössége. Jöjj, Szentlélek, jöjj, 
könyörülj rajtam! Tégy magadévá, szállj hozzám 
kegyesen, hogy irgalmad bősége szerint használhass 
Jézus Krisztus, Üdvözítőm által, ki Veled és az Atyá
val él és uralkodik mindörökkön örökké! Ámen.
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A püspöki tiszt
a Magyarországi Evangélikus Egyházban

Ajánlom Szabó Józsefnek.

1949 januárjában, abból az alkalomból, hogy a Dunáninneni 
Evangélikus Egyházkerület Szabó Józsefét választotta püspökévé, 
dolgozatot írtam a fenti címmel, és kéziratos tanulmány vázlato
mat az új püspöknek ajánlottam — beiktatásához üdvözletül. A 
téma azóta is foglalkoztat és bár most még szükebbre kell fog
nom mondanivalómat, a zsinati törvényelőkészítés kapcsán újra 
erős szükségét látom annak, hogy az egyházunkbeli püspöki 
tisztre vonatkozó mái teológiai mondanivalómat megpróbáljam 
összefoglalni.

I. Bevezetés.
E tanulmány címét így kell érteni: a Magyarországi Evangé

likus Egyházban van egy olyan tisztség, amelynek a viselőjét az 
egyházi törvények püspöknek nevezik; erről a püspöki tisztről szól 
ez a tanulmány. Nem szabad tehát úgy érteni, hogy van „a püspöki 
tiszt", és hogy most már ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy ez a 
bizonyos valahol, valamiképen, Bibliában, hitvallásokban, az egyház 
életében létező tiszt miképpen van meg a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban. A rosszúl értésnek ez a kezdetbeli kirekesztése pedig* 
azért szükséges, mert ma egyházunkon belül és kívül egyre többen 
valamilyen kész püspök - képzettel vetik össze az egyházunkbeli 
„püspök“-öt.

E tanulmány'tárgya tehát éppen az egyházunkbeli püspöki tiszt. Először 
azt vizsgálja, hogy mi egyházunkban a püspöki tiszt, mégpedig mi az az egy
házi törvények szerint. Vagyis nem azt veszi számba, hogy mi a közfelfogás 
a magyar evangélikus püspöki tisztről. Ez nagyon érdekes egyházrajzi tanul
mány lenne, de sokra aligha mennénk vele, mert a közfelfogás válságba került 
a püspöki tisztre vonatkozóan. Kemény talajról kell elindulnunk. Aztán sorra 
vesszük azokat az egyházjogi kérdéseket, amelyek egyházunkban a, püspöki 
tiszttel kapcsolatban felbukkantak. Végül teológiai elemzés és értékelés alá 
vetjük az egyházunkbeli püspöki tisztséget.

II. A „püspök" a Magyarországi Evangélikus Egyház tör
vényeiben.

A  püspök az egyházkerület egyik tisztviselője, mégpedig az egy
házkerület elnökségének egyik tagja. Ö és az elnökség másik tagja, 
az egyházkerületi felügyelő egyenlő joggal és felelősséggel kormá
nyozza és képviseli az egyházkerületet; ők ketten egyetértőén intézik 
az egyházkerület összes ügyeit. (II. te. 70. §)

A püspök jogai és kötelességei két csoportba sorolhatók, aszerint, 
hogy az egyházkerületi felügyelővel osztozva hírja-e azokat, vagy 
egymaga.

A törvény szerint a püspök az egyházkerületi felügyelővel 
együtt a) felügyel a jó rendre, bj felelősségre vonja az egyház tanai-



tói cltávozókat, az erkölesiség ellen vétőket, botrányos életűeket, a 
hivatalos kötelességeiket elmulasztókat; ugyanezeket az intés siker
telensége esetén felfüggeszti hivataluktól, c) végrehajtja az egyház
kerületben a felsőbb egyházhatósági határozatokat és rendeleteket, 
d) figyeli az egyházkerület anyagi viszonyait, e) egyházigazgatási 
tekintetben érintkezésben áll az egyetemes felügyelővel, az egyete
mes közgyűléssel és, az ország kormányával, f )  elintézi vagy továb
bítja a kormánytól vett közleményeket, g) felterjesztést tehet a kor
mányhoz, h) érintkezésben áll a többi egyházkerületek elnökségeivel 

a református egyház elöljáróival (EA 121—129. §), i) összehívja 
az egyházkerületi közgyűlést, és azon elnököl (EA 110., 113. §), j )  
összehívja az egyházkerületi presbitériumot és azon elnököl (ÉT II. 
te. 67 §), k) elnöke az egyházkerületi törvényszéknek (ET VIII. te. 
7 §.), I) tagja a külön fegyelmi bíróságnak (ET V III. te. 11. §), 
m j  tagja az egyetemes közgyűlésnek (ÉT II. te. 73. §), n)  tagja 
a zsinatnak ( lí . te. 83. §).

Csak a püspök hatásköre: a) őrködik, hogy a Krisztus anya- 
szentegyháza mind a nyájra, mind ennek pásztoraira nézve, mind
inkább épüljön, b) hivatalosan meglátogatja az egyházkerület egy
házközségeit, c) felügyel a leendő lelkészek és tanítók nevelésére és 
képzésére, d) felavatja a lelkész jelölteket, e) felavatja a templomo
kat, f) évenként jelentést tesz az .egyházkerületi közgyűlésnek az egy
házkerület állapotáról, az egyházkerület életének nevezetes mozza
natairól és a maga hivatalos eljárásairól (EA 130—135. § ) ; g) ve
zeti az egyházkerület közigazgatását, h) megállapítja a liturgiát (ET 
II. te. 70—71. §), i) irányítja és ellenőrzi a missziói munkát (ET 
IV. te. 3. §), i) egyházi főhatósága az egyház közép- és középfokú 
iskoláinak (V. te. 60. §), j )  ő adja a megbízást vallástanító lelkészi 
szolgálatra való alkalmazásra, ha a vallástanító lelkész összes illetmé
nyeit az állampénztártól kapja, az ilyen megbízatású lelkészt szolgá
lati érdekből más, hasonló állásra áthelyezheti (V. te. 26. §), k)  
megbízást ad közén- és középfokú iskolákra vonatkozóan vallástaní
tás végzésére nem lelkészi képesítési egyéneknek (V. te. 29. §). I) az 
egyházmegyei elnökséggel egyetértve jelöl a missziói egyházközség 
lelkészválasztásánál (II. te. 40. §), m)  helyettes lelkészt küld abba 
az egyházközségbe, amely szabályos határideig intésre sem fog a lel
készválasztáshoz (EA 71. §), n)  engedélyezi a lelkész, a tanár házas
ságkötését (II. te. 44. §, V. te. 16. §), o) mint a vonatkozó jogsza
bályban úgynevezett „püspöki kar“ egyik tagja megbírálja a hit- 
tudományi kar tanszékeire pályázókat, vagy a kar által meghívásra 
ajánlott egyéneket egyházi és hitvallási hűség szempontjából (VI. 
te. 4. S.), p)  átveszi a megkeresést, panaszt vagy kérelmet fegyelmi 
.vétségek esetében az egyházkerületi törvényszék elsőfokú, bíráskodása 
alá tartozókra vonatkozóan (VTTT. te, 48. §), q) a fegyelmi vétség 
esetében való eljárás során a vizsgálat elrendelése után közvádlót 
renck'’ (VITT. te. 55. §). r ) a fegyelmi eljárás során felfüggeszti 
állásától vagy szolgálatától a nanaszlott tisztviselőt (VTTI. te. 92. § ; 
hogv ez a rendelkezés mennyiben egyezik az EA 122. 8-ában foglalt 
rendelkezéssel, .ennek a vizsgálata a tanulmány összefüggésében, ha 
nem is éppen érdektelen, legalább is mellőzhető). — Ezt a sort foly-
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tatni lehetne még a törvényekre közvetlenül épülő szabályrendeletek 
és közgyűlési határozatok alapján; nagyon idekívánkozik pl. az egye
sületek felett gyakorolt felügyelet, az egyházközségi rendes lelkész 
választása során való teendők, a segédlelkész alkalmazása és elhe
lyezése iránti intézkedés, a külmissziói munkára való kibocsátás.

A püspök sajátos hatáskörét nyilván azokban a jogokban és 
kötelességekben találjuk, amelyekben nem osztozik az egyházkerületi 
felügyelővel. Ezeket a fentebbi részletezés nyomán így csoporto
síthatjuk: a) „őrködik, hogy a Krisztus anyaszentegyháza mind 
a nyájra, mind ennek pásztoraira nézve, mindinkább épüljön" 
(EA 130. §), ide sorolhatjuk mindazokat a tennivalókat, amelyek 
a felügyelet, vigyázat fogalomkörébe esnek; b) felavatja a lelkész- 
jelöltelcet (EA 133. §) ; c) intézkedik és rendelkezik az „egyházi 
szolgálat" ( =  „egyházi hivatal") folytonossága, helyes végzése érde
kében; d) vezeti az egyházkerület közigazgatását.

A püspököt az egyházkerületbeli egyházközségek és meghatá
rozott iskolák életehosszáig választják, mégpedig az egyházkerület 
kebelében működő rendes lelkészek és rendes teológiai tanárok közül 
(EA 137. §). „A megválasztott püspököt... az egyházkerületi köz
gyűlés fölesketi és hivatalába ünnepélyesen beiktatja" (EA 141. §). 
Egyházkerületében rendes Ielkészi hivatalt kell elfoglalnia (II. te. 
72. §). Az állandó székhelyű püspöki állásra megválasztott püspök 
arra az időre, amíg a püspöki széket betölti, annak az egyházközség
nek Ielkészi állását is betölti, amely a mindenkori püspök részére 
van fenntartva (II. te. 64., 46. §).

III. A püspöki tiszttel kapcsolatos mai egyházjogi kérdések.
1. A  püspök „fölesketése és ünnepélyes beiktatásai Az egyházi 

törvény sehol sem beszél püspökavatásról. A köztudat szerint ellen
ben van püspökavatás. Az egyházunkban ma használatos ágendák 
közül a legújabb, t. i. Eaffay Sándoré, közli a „püspökszentelés" 
rendjét; ennek közvetlen bevezetésében azt mondja, hogy „a püspök 
felszentelése beiktatásával együttesen. . .  kerületi gyűlés keretében 
folyik le", viszont Eaffay maga is az avatási cselekvényekhez írt 
általános bevezetésben mint idevágó jogszabályra egy bányai egyház
kerületi szabályrendeletre hivatkozik, és e szerint „a megválasztott 
püspök a legközelebbi. . .  gyűlésen hivatalába ünnepélyesen beiktat- 
tatik, ha lehetséges, egyik püspöktársának közreműködésével, minden 
esetben a kerületbeli esperesek áldó kézrátétele mellett. Ez alkalom
mal leteszi a hivatali esküt". (292., 274. lap). Még érdekesebb, hogy 
Eaffay ágendájának püspökszentelési rendje szerint a „felszentelésre 
meghívott püspök" „köszönti" (!) és kézrátétellel megáldja az új 
püspököt, ezt mondja neki: „ . . .  szeretettel és bizalommal köszöntlek 
téged a Krisztus anyaszentegyháza nevében, amelynek Ura azt üzeni 
neked. . . “ és itt aztán szentárási idézetek következnek. Aztán a 
püspök és a kerület esperesei a térdeplő püspök fejére teszik kezü
ket és így éneklik a „Confirma Deus hoc opus" kezdetű éneket. Ez
után „az esperesek egyenként kezet fognak a püspökkel és egy bib
liai mondással megáldják és testvéri csókkal köszöntik."
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Mi ebben a probléma? Az, hogy amit az egyházi törvény föl- 
      esketésnek és ünnepélyes beiktatásnak mond, azonos-e a felszentelés

sel vagy talán a felszentelés hozzájárul a fölesketéshez és beiktatás
hoz. Ha pedig a felszentelés nem azonos a fölesketéssel és beiktatás- 

1 gM akkor mi a felszentelés: csak a „felszentelésre meghívott püspök'4 
áldása és köszöntő szava, vagy a felszenteléshez szervesen hozzátar
tozik az esperesek áldása? Vagy talán „az Űr üzenete" és a „Con- 
firma Deus“ a ^felszentelés? Kár, hogy Raffay ágendája nem közli 
a püspökszentelés rendjét arra az esetre, ha az ünnepélyes püspök- 

  iktatás más püspök közreműködése nélkül megy végbe, holott ezt az 
   esetet ő maga is jogszerűnek mondja. Az is meggondolkoztató, hogy 

a  „Confirma Deus" ének a lelkészavatáskor is hangzik Raffay ágen
dája szerint, és azok a bibliai idézetek, amelyeket a „felszentelő" 
püspök az új püspöknek az Űr üzeneteképpen mond, olyanok, hogy 
bízvást elhangozhatnak minden lelkészavatásnál is.

Hogy milyen volna a püspökszentelés helyes rendje püspök közreműkö
dése nélkül, már azért sem felesleges kérdés, mert hazai egyháztörténelmünk 
bőven szolgál példákkal püspök nélkül „püspökszentelésre.“ Biztos tudomásom 
szerint a legutolsó ilyen 1848-ban történt, Pákh Mihály beiktatásakor, de 
alighanem több is ilyen volt 1860-ban.

Tanulságos volt a Dunántúli Egyházkerületben 1948-ban történt püspök
iktatás. Olyan személyt iktattak be, aki nem sokkal előbb mondott le a Tiszai 
Egyházkerületben viselt püspöki tisztéről. Értesülésem szerint ugyanúgy folyt 
le a beiktatása, mintha akkor történt volna, ha nem viselt volna már másutt 
püspöki hivatalt. Ilyesmik miatt célszerű lenne alaposan tanulmányozni, hogy 
hazai evangélikus egyházunkban mikor hogyan lett valaki püspök és egy
általában mikor ki volt püspök. Az ugyanis világos, hogy utólag azok is püspö
köknek nevezhetők, akik ugyan sohasem viselték ezt a címet, hanem pl.

     szuperintendens volt a tisztségük neve, de viszont ordináltak és vizitáltak.
Már is megállapíthatjuk a következőket : a) hazai egyházunkban 

     ismeretlen az olyan püspökszentelés, amely legalább is időileg (ha 
nem tartalmilag is) nem esik egybe a püspökiktatással, Inás szóval: 
(a nyugalomba vonult vagy állásáról lemondott személyekre nem 
gondolva) ismeretlen az olyan személy, aki püspökké van szentelve 
(avatva) a nélkül, hogy ne viselne valamely egyházkerületben püs
pöki hivatalt; b) hazai egyházunkban mindenkor megkülönböztették 
a püspök beiktatását más egyházi tisztségviselő beiktatásától, kivált
képpen figyelemreméltó, hogy az esperesiktatást tudtommal egy kor
ban sem nevezték esperesavatásnak; c) hazai egyházunk történeté
ben általános jelenség az a vágy, hogy az új püspök beiktatásánál, 
ill. megoldásánál közreműködjék egy másik püspök.

Már most legalább is gyanítható, ha már is nem nyilvánvaló, 
; hogy valamilyen gondolat -— szándék húzódik meg a mögött a szokás 

mögött, hogy egyfelől lehetőleg egy másik püspök közreműködését 
kéri az iktató közgyűlés, másfelől ezt az ünnepélyes iktatást szen
telésnek vagy avatásnak nevezik. Űnmagam jelenleg abban találom 

- ennek a szokásnak az értelmét, hogy a püspök olyan hivatali teen
dőkre nyer megbízást, amelyek különlegesen fontosak az egyház éle
tében, nevezetesen megbízást kap a lelkészavatásra #s j z  egyházköz
ségek' látogatására, kivált az egyházi szolgálat végzői feletti pásztor
kodásra ; az, hogy az új püspököt megáldja egy másik püspök, azt
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szimbolizálja, hogy az egyházi szolgálat itt is, ott is ugyanaz, az új 
püspök által „kiküldendő" lelkészek a többi püspök szemében i8 
ordinált személyek. — Az a nézetem, hogy az ordinatio és visitatio 
nem valami hatalomátadás, hanem megbízatás folytán válik az új 
püspök jogává és kötelességévé, és hogy a püspök az egyházkerületi 
közgyűlés által történő beiktatás által nyer megbízatást az ordina- 
tiora és visitatiora; továbbá az a nézetem, hogy azért történik külön
leges ünnepélyességgel az új püspök megáldása, mert ez igen nagy 
megbízatás. Tudom, hogy sok hiedelmet ölne meg, ha ezentúl kerül
nénk a püspökszentelés vagy püspökavatás kifejezést, de a történe
lem tanulsága alapján nem látom szükségesnek a kerülését; csupán 
azt kell bevinni a köztudatba, hogy hazai egyházunkban, sőt általá
ban az egyház életében az ú. n. püspökavatás éppenséggel nem olyas
mi, mint a lelkészavatás, hanem sokkal inkább olyan „avatási cselek- 
vény“ , mint a templom- vagy harangszentelés. (Lásd a sorrendet 
Raffay ágendájában!)

2. A lelkészavatás. Mai egyházi törvényeink szerint a lelkész- 
avatás a püspöknek kizárólagos joga és kötelessége. Ez a kizárólagos
ság minden valószínűség szerint abban a korábbi és régi gyakorlat
ban gyökerezik, hogy a püspök az avatás előtt megvizsgálta a jelöl
teket. A jórend kedvéért célszerűnek mutatkozott egy egyházkerü
leten belül ugyanannak a személynek a kezébe tenni a lelkészjelöltek 
megvizsgálásának és kibocsátásának a jogát. De ez a kizárólagosság 
a „megvizsgálás" új rendje folytán elvesztette korábbi értelmét, és 
szükségképpen törvényrontáshoz vezetett. A .tételes jog szerint 
ugyanis csak az egyházkerületnek „a püspöke" avathat, csupán a 
szokásjog szerint kérhet fel az egyházkerület egy más egyházkeriilet- 
beli püspököt lelkészavatásra. — Az új egyházi törvénynek majd 
meg kell állapítania, hogy voltaképpen minden ordinált személy jogo
sult, sőt szükségben köteles alkalmas személyeket ordinálni, és akként 
kell majd rendelkeznie, hogy az ordinálást egyházkerületbeli lelkész 
végezze, ha a püspök maga el nem végezheti. Ha pedig sajnálatos 
módon nem az ordinatio és visitatio egyházunkbeli szükséglete szabná 
meg a püspökök számát, akkor bár más nevezetű, de mindenesetre 
elegendő számú személyeknek (pl. espereseknek) kell majd adni 
megbízást az ordmatiora és az episzkopé-nak olyan gyakorlására, 
mint amilyen eddig a püspökök hatáskörében volt.

3. A  liturgia-megállapítás joga. a) Egyházunkban a püspöknek 
azért van liturgia-megállapító joga, mert a zsinat az ő hatáskörébe 
utalta a liturgia megállapítását, de nem azért az övé, mert „püspök." 
bj A törvény a püspöknél! és nem a püspökök valamilyen együttes- 
ségének a hatáskörébe utálta a liturgia megállapítását, ej A törvény 
szerint a püspöknek a liturgiára vonatkozó határozata az egyházkerü
leti közgyűlés tudomásul vétele után lép hatályba. — A kérdés itt 
az, hogy ne rendezze-e újra a zsinat a liturgia megállapítását.

4. Az egyház tanítása és az egyház szava. A  kérdés itt ez: Mi
csoda e tekintetben a püspök tiszte? Az-e, hogy őrködjék a tanítás 
(ebbe beleértendő az igehirdetés minden formája is) tisztaságán, 
vagy aZj_ hogy őmaga megállapítsa, mi a tiszta tanítás, és aztán az-e’ 
hogy szóljon az egyház nevében? Ami a tanítás tisztaságát illeti, az
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' feiett való őrködés minden lelkésznek tiszte—  a maga hivatali 
köre szerint. Az episzkopé szerves része az egyházi szolgálatnak. 
Minden lelkész „pásztor“ és „püspök.“ A püspöknek csak annyiban, 
van különleges episzkopé-szolgálata, hogy ő nagyobb körben és éppen 
•íz egyházi szolgálat többi, bár dogmatikai szempontból vele egyenlően, 
püspök"-végzői felett teljesít episzkopét. Teológiai kérdésekben pe-

azok hivatottak szólni, akiknek erre karizmájuk (y. ö. I. Kor. 
j 2 10; Csel. 13, 9—10), ill. képességük van. Ami aztán a képvise
letet (az egyház nevében való szólást) illeti, az Isten igéjének hirde
tése tekintetében semmivel sincs több megbízatása avagy hatalma a. 
püspöknek, mint bármely lelkésznek, az egyházi törvény szerinti kép
viseleti hatásköre pedig nyilvánvalóan az, hogy az egyházkerületet 
mint egyházi hatóságot képviseli, mégpedig az egyházkerületi fel
ügyelővel együtt.

5. A püspöki kereszt. A legutóbbi egyetemes közgyűlés végre 
tisztázta a kérdést, hogy mi a püspöki kereszt. Szolgálati jelvény! 
Nem hierarchikus fokozatot jelez. Nem azt jelzi, hogy aki viseli, 
„a va to tt"  püspök, hanem azt, hogy a Magyarországi Evangélikus 
Egyház valamelyik egyházkerületében püspöki állást tölt be. (A két 
nyugalmazott püspöknél mintegy emléke a püspöki tiszt hűséges 
végzésének.) A tisztázódást tovább fokozná, ha a legközelebbi püspök
iktatásnál már az egyházkerület valamely tisztségviselője adná át a 
keresztet az új püspöknek.

6. „Püspöki kar.“ Van-e? Egyházi törvényeink szerint nincsf 
És egyházunk alkotmányának szellemével is ellenkezik az a figyel
hető alakulás, hogy a püspökök.— egyébként helyénvaló — értekez
letéből valamilyen „testület", „hatóság", a maga többségi akaratát 
mindegyik püspökre rákényszerítő „coílegium" „fejlődik" (?). Nem 
helyénvaló például, hogy a szószéken közös pásztorlevélként olvassák 
fel az egyházkerületbeii püspök körlevelét; legfeljebb annak közlést' 
lenne rendjénvajó, hogy ugyanazt a körlevelet a többi püspök is 
megküldte az egyházkerületbeli egyházközségeknek.

7. „Országos püspök“. Egyházunk alkotmányának szelleme sze
rint kellene lennie „egyetemes" püspöknek az egyetemes felügyelő 
mellett, de sajnos még a legutóbbi zsinat is csak félmunkát végzett 
az egyházegyetemen a kettős elnökség kiépítése irányában. Idevágó 
és az egyházi sajtóban már közölt javaslatom ismétlése helyett ez
úttal csak annak a szükségét állapítom meg, hogy a) az egyházegye
temen is ki kell építeni a kettős elnökséget, b) a kettős elnökség lel- 
készi és nem-lelkészi tagjának ugyanolyan módon kell nyernie meg- 
bizatását.

8. Mi a püspöki funkció? Különb-e egy egyházkormányzati tény
kedés és különb-e egy lelkészi funkció, ha egy püspök végzi, és nem 
egy „közönséges" lelkész? Nem az!

Sokszor lelkész, esperes, felügyelők, sőt még presbitérium iktatására is 
püspököt kérnek fel, holott mindegyik püspöknek annyi a dolga a maga egy
házközségében és törvényes püspöki hatáskörében, hogy azt is alig győzi. 
A nagy baj mindenesetre az a hiedelem, hogy egy püspök közreműködése 
fokozza az ünnepélyes funkció fényét. Figyelembe kell i;tt venni a lelki érde
ken kívül a jogot is, hogy t. i. az egyházi törvény világosan rendelkezik, kit



kinek ill. mely hatóságnak kell hivatalába beiktatnia. Kérdés most már, hogy 
bölcs-e elhomályosítani a püspöki tiszt igazi tündöklését, a hagyományos^ 
a jognak megfelelő és valóban nagy püspöki funkciókat: az ordinatiot és 
visitatiot.

9. Reformktvánalmak. Idesorolom: a püspökké választhatóság 
új szabályozása, a püspöki szolgálat időtartamának korlátozása, a 
püspöki székhely rögzítése minden egyházkerületben, a püspökhelyet. 
tesi tisztség rendszeresítése. — Helyszűke miatt ezekkel a reform- 
kívánalmakkal egyenként még röviden sem foglalkozhatom; itt csak 
arra mutatok rá, hogy mindegyiket valamilyen mélyebb egyházkor
mányzati reformtörekvés szítja. A püspöki szolgálat időtartamának 
korlátozása ú tjá t akarja vágni a püspöki tiszt további elhatalmaso
dásának, a püspöki székhely rögzítése ellenben azt propagálja és 
munkálja, hogy a püspöknek egyre nagyobb képviseleti, intézkedési, 
rendelkezési jogköre legyen. Először is tehát arra nézve kell állást 
foglalnunk, hogy helyeseljük-e az egyházkormányzat központosítását, 
mégpedig éppen püspöki kézbe való összpontosítását. Bárcsak ne 
aggodalmaskodásból, hanem bölcseségből döntenénk e kérdésben!

IV. Mi a püspöki tiszt a Magyarországi Evangélikus Egy
házban?

A püspöki tiszt a Magyarországi Evangélikus Egyházban olyan 
egyházkormányzati hatóság, amelynek jellegzetessége, hogy különle
ges hatásköre van az „egyházi szolgálatot“ (—  „egyházi hivatalt“) 
illetően. Ez a különleges hatáskör két szóban foglalható össze: ordi- 
natio és visitatio, küldés az egyházi szolgálatra és vigyázás az egy
házi szolgálatra (v. ö. .Tán. 20,21; Luk. 10,16; Ján. 17,20; Csel. 
20, 28; I. Tim. 3,1). E különleges hatáskör miatt a püspöki tiszt 
viselője csak az egyházi szolgálatra „hivatalosan" küldött személy 
lehet. A  püspöki tiszt szolgálat. A ki viseli, megbízást kapott, nem 
hatalmat. A püspöki tiszttel az egyházkerület bízza meg azt a sze
mélyt, akit az egyházkerület egyházközségei e tisztségre megválasz
tottak. A püspöki tisztre való alkalmasságnak igazi mértéke pedig 
a képesség a lelkészjelöltek megvizsgálására és az es'vházi szolgálat 
felett való vigyázásra. bibliai szóval élve, az episzkopéra. A Magyar- 
országi Evangélikus Egyházban az egyházi szolgálatra „hivatalosan" 
küldött személyeknek tekintik mindazokat, akiket valamely egyház
kerületének a püspöke az egyházi szolgálatra ordinált. Éppen ez 
ordináló-szolgálat révén a Magyarországi Evangélikus Egyház püspö
keinek a tisztsége jelentősebb és súlyosabb, mint a felsőbb önkor
mányzati testületek akármelyik, egyébként még olyan tekintélyes 
tisztsége. A püspöki tiszttel való megbízatás is különleges mérték 
alá esik.

Ami a püspöki tisztség dogmatikai megvilágítását illeti, ma 
abban az előnyös helyzetben vagyunk, hogy utalhatunk Prőhle Ká- 
rolynak „A hit világa" című hittanára. Ott ezeket olvashatjuk:

„Az-zal, hogy az egyházi hivatalt elismerjük i s t e n i  r e n d e l é s e n  
alapulónak, egyáltalában nem gondolunk arra, hogy a h i e r a r c h i á n a k  
legalább egy maradványát akarnánk megörökíteni az egyházban. Erről szó
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- m (ehet olt, ahol a legfőbb norma az Ü j t e s t á m e n t o m .  Az az újtes- 
flmentomi görög szó, melyet a hivatal szóval szoktunk magyarra fordítani, 
•uLirónia*. tulajdonképpen s z o l g á l a t o t  jelent. Pál apostoltársai nevében. 
• szól, amikor azt mondja: Nem hogy uralkodni akarnánk a ti hiteteken, ha- 
ism munkatársai vagyunk a ti örömeteknek, mert hitben állótok. II. Kor. 
? 24 Ez teljesen kizár minden hierarchikus gondolatot. Közbeveíőleg jegyez
tük 'meg: ne engedjük bürokratikus irányban kiüresedni a magyar ,hivatal1 szót, mely gyökér jelentése szerint oly szépen utal a h i v a t á s r a !

Hangsúlyoznunk kell továbbá azt is, hogy az egyházi hivatali minit a 
kegyelmi eszközökkel való szolgálat hivatala elvileg az e g y e t l e n  isteni 
rendelésen alapuló hivatal az egyházban és a saját keretén belül sem ad he
lyet hierarchikus fokozatoknak. A kegyelmi eszközökkel való szolgálat és 
ennek vallási érvényességé tekintetében nincs különbség lelkész és lelkész,, 
tehát .egyszerű* lelkész és .püspök* között sem. A püspökség .nem magasabb- 
rendű hierarchikus méltóság, mert ilyennek a kegyelmi eszközökkel való szolgálat mellett nincs külön d o g m a t i k a i ,  azaz a keresztyénség vagy az 
egyház lényegéből folyó h i t b e l i  alapja, mint a katolikus egyházban, — 
hanem az egyház j o g i  s z e r v e z e t é h e z  tartozó magasabb fokú e g y 
h á z k o r m á n y z a t i  h a t ó s á g ,  mely evangéliomi értelmezés szerint ter
mészetesen szintén a s z o l g á l a t  fogalma alá esik. A püspök az anya- 
szentegyház szolgálatában .első az egyenlők között* (primus kitér pares) és 
ez az elsőbbség ugyancsak elég méltóság és felelősség tekintetében egyaránt.

Ezeknek a kétségkívül helytálló fölismeréseknek világításában hierarchikus csöke- 
vénynek vagy messziről ide sodort vándorkőnek tűnik föl magyarországi evangélikus egy 
házunk alkotmányának az a rendelkezése, mely szerint a l e l k é s z a v a t á s  a p ü s p ö k  
k i z á r ó l a g o s  j oga .  A  kizárólagosságnak t. i. szigorúan véve csak az apostoli, ill. püspöki 
.successio’ dogmatikai gondolatkörében van helye és értelme, ezt pedig egyházunk egyéb
ként nem ismeri el. Mentségül csak az szolgálhat, hogy ez a következetlenség nem .kizáró
lagos* sajátja magyarországi evangélikus egyházunk alkotmányának,1’

(D. Dr. Pröhle Károly: A hit világa. 291—292. old.)

Az egyházunkbeli püspöki tiszt további egyházjogi tanulmányozásához 
kétségtelenül igen hasznos volna a püspöki tiszt hazai történetének alapos 
kutatása és a külföldi lutheránus egyházakban levő hasonló, főként a „püspök" 
nevezetű tisztségekkel való összehasonlítás. Példának okáért tanulságos gon
dolnunk a svéd egyház püspöki hivatalára. A svéd egyházban igazán van 
püspökszentelés, ott az érsek (ill. a felszentelő püspök) ezt mondja az új 
püspöknek: „Annál a teljhatalomnál fogva, amelyet Isten az Ö egyházában 
reámruházott, ezennel átadom a püspöki hivatalt az Atyának, Fiúnak, a Szent- 
léleknek nevében." Ott is az az egyházi tanítás, hogy az „egyházi szolgálat** 
(=  hivatal) egy, de aztán az a felfogás, hogy annak az egy egyházi hivatal
nak a teljességét a püspök bírja, ott tehát az „egyházi szolgálat" mintegy 
felülről osztódik. (A mi egyházunkban is lehet szólni az „egyházi szolgálat" 
osztódásáról, de abban az értelemben, hogy ez az osztódás alulról történik. 1 
De minket még az sem zavar, hogy a svéd egyházban megvan az ú. n. 
apostolica successio. Ez a különbség azonban nem akadálya annak, hogy hit
beli egységben tudjuk magunkat a svéd egyházzal, mert az egységet nem 
a püspöki tiszt egységében, hanem az evangéliom tiszta hirdetésében és a 
szentségek evangéliom-szerinti nyújtásában hisszük és valljuk. Ugyanígy 
egységet vallunk azokkal a lutheránus egyházakkal is, amelyek az ú. n. 
püspöki (episzkopális) egyházkormányzati rendszertől való féltükben még a 
püspök szótól is félnek.*

* Nemrégiben vált ismeretessé, hogy a magát lutheri irányúnak valló
Niemöller visszautasította a „püspök" címet.
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V. Befejezés.
A  püspöki tiszt a Magyarországi Evangélikus Egyházban drága 

 és megpróbált örökség. Azon a réven, hogy az episzkopé, a pásztor- 
ság, a vigyázat nélkülözhetetlen funkciója Krisztus testének, az anya. 
szentegyháznak, bibliai gyökere van (a püspöki tisztnek). Azon a 
réven pedig, hogy a történelem formálta olyanná, mint amilyen ma, 
megbecsülendő történeti örökség is.

Olyan tiszt, amely felől számot adni naponként megújuló fel
adata a teológiának A reá vonatkozó teológiai munkában sok szere
tettel és türelemmel (8. parancsolat!) kell egymást támogatnunk.

Sólyom Jenő dr.

+ Szekej András tb. esperes
( 1883- 1949.)

Az egyházasdengelegi anya- és a herédi leányegyházközség, valamint 
a nógrádi egyházmegye gyászát jelenti így ez a név, mert április 21-én 
ennek viselője hirtelen elhunyt. Még nagypénteken szolgálatát hűséggel látta 
el, nagyszombat reggelén agyvérzést kapott s eszméletét elveszítve, nem is 
nyerte azt többé vissza. Csengődy Lajos dr. esperes lelkésztársai közremű
ködésével április 23-án temette el abba a temetőbe, melybe ő 40 éven át 
kísérgette ki azokat, akiket az Ür nyájából kiszólított.

Élete nem volt változatos élet. Ott dolgozott, ahová az isteni ujjmuta- 
tás vezette, de ott odaadással és hűséggel. Öt nap hijján negyven évet töl
tött az egyházasdengelegi paróchián, előzőleg Békéscsabán volt segédlelkész. 
Szegény falu, szegény papja volt, de megelégedett mindig. Ritkán hagyta el 
munkahelyét, többnyire akkor csak, ha kötelességteljesítés szolgáltatott okot 
rá, mert a nógrádi egyházmegye lelkészegyesületének elnöke és az egyház
megye pénztárosa is volt évtizedeken át, sőt a kerületi gyűlés és az egyház
egyetem is többször hallotta hangját. Bátor kiállású ember volt, de sohasem 
makacs. Baráti körben víg, humora kedves s öreg korában sem hagyta el.

A szerény munkást a nógrádiak tb. esperesükké választották. Meg- 
illetődve fogadta el a megtiszteltetést, mi pedig ma örülünk neki, hogy a hű 
egyházi munkás életében is kapott némi elismerést.

Itthagyott portáján rend van. Akik el tudtak jutni a nehezen megköze
líthető faluba és látták a könnyező tömeget, fegyelmezettségét és szép rend
jét, hallották ajkaikról felzengő éneküket, azok azzal az érzéssel jöttek haza 
a végtisztességről, hogy ez a lelkipásztor nem élt hiába.

Emléke legyen áldott!
Szilárd Gyula.

A nógrádi egyházmegyei lelkészegyesület jón. 21—24 Balassagyarmaton 
teológiai konferenciát tart, amelynek minden napja más-más témával foglal
kozik: 1. A keresztség (különös tekintettel a szektákra): ifj. Prőhle Károly. — 
2. A magántulajdon a Bibliában: Groó Gyula. — 3. A Jelenések Könyvének 
mai üzenete: Veöreös Imre. — 4. Az evangélizáció problémái: Csepregi Béla, 
Az ifjúsági munka problémái: Tarjám Gyula. — Reggeli áhítat sorozatot 
Scholz László, az estit dr. Csengődy Lajos, a bibliaköri előkészítőt Harmati 
Béla, a gyülekezeti evangélizációt Káldy Zoltán végzi. Bibliaköri vezetők: 
Váczi János, Selmeczi János, Tarjám Gyula.
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Egy városi gyülekezet anyagi élete
Üjabban sok szó esik arról a kérdésről, hogy milyen helyzet áll elő 

K ló r  ha bekövetkezik az az idő, amikor az egyházközségeknek úgynevezettönellátókká kell lenni.
° Szolgálatot kívánok teljesíteni, amikor Dunántúl egyik legnagyobb gyü- 

, 7etének anyagi és pénzügyi helyzetét próbálom odaállítani a városi*gyülekezeteink elé.
Gyülekezetünk adottságai:
Mielőtt érdemében foglalkoznánk a pénzügyi tervekkel, ismertetem azo

kat az adottságokat, amelyekkel gyülekezetünk rendelkezik. 6000 lélekszámú gyülekezet vagyunk, kiterjedt leány-, fiók- és szórványközségekkel. Foglal
kozás szerinti megoszlásunk: kétkezi dolgozó 50%, gazdálkodó 20%, értel- 
mjség 15%, iparos-kereskedő 10%, egyéb mások 5%. Vagyona, ingatlana gyülekezetünknek: 3 nagyobb, két kisebb háza, 100 kát. hold földje, amelyet 
jelenleg kishaszonbérletek részére a földmíves-szövetkezet igényelt ki.

P i  Egyházi adót fizető tagjaink száma 1500-ra tehető.
Gyülekezetünknek helyben két temploma (egyik építés alatt) van. A 

város területén nagyszámú általános iskola és középfokú iskola helyezkedik el.
Gyülekezetünkben 1948 év tavaszáig 2 rendes lelkész, 1 segédlelkész és 

2 vallástanító-lelkész hirdette az igét és végezte magvető szolgálatát. 1948. esztendő tavaszán az egyházközség vezetősége számbavette, hogy minden 
vagyontárgy értéktelen valami, ha a gyülekezet tagjainak leikéből hiányzik 
az élő hit. Ebből a meglátásból kiindulva a lelkészek számát 3-ra emelte, a 
gyülekezetét területileg is három lelkész! körzetre osztotta fel, hogy hiveink 
pasztörizálásával minél mélyebb szántást tudjanak a lelkészek végezni.

Ezúttal tehát nem egy kis falusi gyülekezet gazdasági életéről, hanem 
különböző foglalkozású, gondolkodású hívekből álló városi nagygyülekezet 
életéről esik szó.

Isten Lelke munkálkodik közöttünk
nemcsak lelkitéren, hanem anyagi területen is. Meg kell látnunk, hogy min
den emberi mesterkedés, vagyoni adottság, rideg presbitériumi, közgyűlési 
határozatok mit sem sem érnek, ha nem tudjuk hinni, hogy „Néki gondja 
van reánk.“

1949. évi költségvetésünk összeállításakor megdöbbenve kellett látnunk, 
hogy 30.000.— Ft hiány mutatkozik. Egyházi adóemeléssel a kérdést nem 
lehet megoldani, ezt mindnyájan tudtuk. Mit lehet hát csinálni? Külső segít
ségre nem számíthatunk. Hiveink megértő áldozatkészségéhez folyamodhatunk 
csak egyedül. Nem sok töprengés után megjött az útmutató gondolat: keresni 
kell hiveink között 500—600 olyan hívőt, aki egy évi időtartamra felajánl ki
vetett egyházi adóján felül, heti 1.— Ft, illetve havi 5.— Ft összeget. Követ
kezett a végrehajtás módozatainak kigondolása. Erre az útra is rávezetett 
a íz Isten bennünket. Utcagondozóink (őrállók) gyüjtőivet kapnak és a kör
zetükben lakó evangélikus családokat felkeresik, megajánlásokat kérnek és 
a megajánlott összeget beszedik. Így bizton reméljük, hogy a költségvetés
ben beállított rendes adóbevételeken felül sikerül az új papiak vételárából 
eredő tartozásunkat, valamint a múlt évi számlatartozás unkát szanálni. Nagy 
a mi bizodalmunk, hogy elgondolásunk, amely azóta lelkes határozattá lett, 
eredményes lesz.

*

* (A falusi gyülekezetek anyagi helyzetével külön cikk foglalkozik majd. 
— Szerk.)
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Költségvetési bevételek tárgyalásakor nem szabad szemet hányni azon 
tény felett, hogy az ingatlanok jövedelme ma már csak átfutó tétel a terhek 
miatt. — Beszélni lehet az adományokról, perselypénzekről, de nem mint 
egyházfenntartói bevételekről. Nem marad más hátra egyetlen egyházfenm- 
tartói bevételként, mint az egyházi adó.

Lényege nem az elnevezésében van szerintem, minit ahogy ezt sokan 
gondolják és próbálják jobb csengésűvé, hangzásúvá keresztelni. (Az alábbiak 
tehát arra az esetre is vonatkoznak, ahol „önkéntes egyházi adót", „havi 
gyülekezetfenntartó megajánlást" vezettek be egyházi adó helyett). Szerintem 
?z egyházi adón keresztül teljesedik be az a folyamat, mellyel a hívő ember 
az egyház fenntartásához anyagilag hozzájárul. Az egyházi adónk pedig 
annyit ér, amennyi hitet tudunk bele adni.

Tudom sok a baj az egyházi adóval, mégis ha a gyülekezeti életet 
fenn akarjuk tartani, ez az út a nyitott út, amelyen járnunk kell.

Városokban, ahol évente nagyobb lakosságváltozásii forgalom van, 
nagyon fontos a hivek nyilvántartásba vétele. Megnehezedett ezen a téren 
a dolgunk, mert sem az állami összeírás! lapon, sem a lakásbejeilentőkön, 
a vallás rovat nincs feltüntetve. Sajnos önként jelentkező egyháztag fehér 
holló számba megy. Hogyan segíthetünk a bajon? Mi ezt csináljuk: az utca
gondozókkal összeíratjuk házról-házra járva az • evangélikus vallásúakat. 
Összeírási lapunk a személyi adatokon kívül tartalmazza az összes kérdése
ket, amelyek az egyházi adókivetés szempontjából fontosak, (ilyen összeíró
lapokat a Harangszó könyvkereskedésében lehet beszerezni.) Ezzel megbízható 
nyilvántartást kapunk megfelelő adatokkal.

Gyakorlatból tudom, nem ez a dolog nehezebbik része. A nehezebb 
része az egyházi adó beszedése. Itt nem támaszkodhatunk a polgári hatósá
gok segítségére, de valljuk meg őszintén, nem is volt illő dolog! Ezen a 
téren is gyökeres változtatást kellett elgondolni. Mi ezt a kérdést így oldot
tuk meg: Városunkat aiz egyházi adó beszedése szempontjából részekre osz
tottuk. Mindegyikben felkértünk olyan hithű egyháztagokat (némi jutalékkal), 
akik egyházi adóbeszedésre vállalkoztak. Látogatásaik révén nagyon jó ered
ményt tudunk felmutatni. Pl. két hónap leforgása alatt kelten 7000.— Ft 
adóhátralékot szedtek be. — (Az egyházi adóbeszedést nem tehettük az őr
állók, utcagondozók vállára, övék e téren csak a nyilvántartás, az össze
írás és a hiányzó költségvetési összeget előteremtő havi megajánlások be
szedése, amelyről cikkünk első részében szóltunk.)

Megítélésem szerint elérkezett az idő, amikor az egyháznak kell ki
nyújtani a kezét az egyes hívekhez, családokhoz. Anyagi eredményt is csak 
így várhatunk.

Kiadásokról szólva, nem sok a hozzáfűzni való. A költségvetésben 
szereplő személyi kiadások oly alacsonyak, hogy azokon csökkenteni nem 
lehet. Hasonlóképpen nem csökkenthető tételek az adók és közterhek, egy
házhatósági járulékok, amelyek igen jelentős részét alkotják a kiadásoknak. 
Nélkülözhetetlen új tételek beállításánál pedig a legnagyobb takarékosság 
elvét követjük.

Ne aggodalmaskodjatok.
Összefoglalásul meg kell állapítanunk, hogy egy gyülekezet, amelynek 

a költségvetési szükséglete 205.000 forintot tesz ki, a bevételed között mind
össze 9115.— Ft külső (városi hitfelekezeti) segéllyel számol. Nagy ered
mény! Hiszem, ha eljő az idő, hogy erről az alig 10.000 Ft-os külső összeg
ről magunknak kell gondoskodnunk, tudunk majd gondoskodni. Ne aggodal
maskodjatok tehát, az Ür gondot visel,

Dorn Vilmos
győri egyházközségi pénztári ellenőr.
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Liturgikus magatartás
A k o n f i r m á c i ó  (Folytatás)

Az alábbiakban azt az esetet tartjuk szem előtt, hogy a konfir
mációi vizsga az ünnepélytől elkülönülten, ezt megelőzően már

lefolyj,a^n ^ ]0gtöbb helyen az a szokás honosodott meg, hogy a 
lelkész beharangozás közben az iskolából, vagy gyülekezeti teremből 
ünnepélyes menetben vezeti a konfirmandusokat a templomba. Pl. 
Sopronban, talán máshol is, résztvesznek a menetben a presbiterek 
Í8 akik a menetet vezető lelkész mögött haladnak. Ebben helyesen 
dómlwrodik ki az a meggyőződés, hogy a konfirmáció az egész gyü
lekezet fontos eseménye. Evangélikus egyházunk különben néni 
ismeri a precessziókat. Az említett gyakorlat ellen mégsem lehet 
súlyosabb kifogást emelni. Hátrányai persze vannak. Ilyen pl. az 
» körülmény, hogy különösen városban üzleti érdekből vagy egyes 
szülők kívánságára, fényképezőgépek lencséje mered a menetre,^ ami 
kellemetlen és disszonáns módon zavarja az ünnepi légkört és az 
emberi hiúság legyezgetésével károsan szól bele a konfirmandusok 
emelkedett lelkiállapotába. Egy másik hátrány az, hogy elsősorban 
a hozzátartozók, de mások is érthető módon látni akarják a konfir
mandusok felvonulását és sorfalat állnak a menet útvonalán, ami
nek az a következménye, hogy a bevonulás jóformán üres templomba 
történik, ahová azután lármásan és a jó helyekért tülekedve tódul 
a gyülekezet. Ezeknek a hátrányoknak a figyelembevétele mellett 
meggondolandó, hogy ahol még nincs meg az ünnepélyes bevonulás 
szokása, bevezetendő-e.

A fényképezéssel kapcsolatban közbevetőleg hadd mutassunk 
reá arra, hogy a templomban azután semmiképpen sincs helye! Ez 
nemcsak a konfirmációi ünnepélyre áll, hanem minden más temp
lomi szertartásra, pl. esketésre is. Különösen súlyosan ítélendő el 
az az ízléstelenség, ha a lelkész az oltár előtt állva, vagy éppen
séggel térdepelve istentiszteleten kívül is lefényképezteti magát. 
Visszataszító vétek a szent dolgokat komédiává vagy hiúság szolgá
latává torzítani!

Ha a lelkész konfirmandusaival menetben vonult be a temp
lomba, azonnal az oltár elé léphet és feléje fordulva maradj a kezdő 
gyülekezeti ének alatt, a konfirmandusok pedig előre megállapított 
módon az oltár körül helyezkednek el. Ha nincs bevonulás, az 
ünnepély kezdete előtt foglalják el helyüket és mindenképen kívá
natos, hogy mellettük a papipadban, vagy velük egy sorban helyez
kedjék el a lelkész is, még akkor is, ha különben az a szokás, hogy 
az oltári szolgálat megkezdése előtt a sekrestyében tartózkodik. Közte 
és konfirmandusai között az oktatás hetei alatt különösen melegen 
kellett kifejlődnie a nyáj és pásztora közötti viszonynak. Ennek az 
elhelyezkedésben is kifejezésre kell jutnia.

A konfirmandusokat, amennyire csak lehetséges, le kell ültetni. 
Ahol az egész ünnepély alatt, ének és igehirdetés alatt is állnak, 
majdnem minden alkalommal forduljak elő rosszullétek és ájulások,
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már az izgalom és a sok helyen különösen az első úrvacsoravéteí 
előtt szigorúan betartott „böjtölés" hatása alatt is. Pedig az ilyen 
esetek kínosan hatnak a liturgusra és az egész gyülekezetre és ter
mészetesen rémülettel töltik el a szülőket. Ahol mindig állva töltik 
él a konfirmandusok az egész ünnepélyt, szinte már kezdettől fogva 
bizonyos feszültség nehezedik reájuk, de a gyülekezetre is a várható 
ájulásoktól való aggodalomban. Ez m ár a tömeghisztéria légköre, 
amely ellen lehet ugyan a konfirmandusok előzetes felvilágosításával 
és nevelésével küzdeni, de amelyet mégis csak azzal szüntetünk meg 
a legkönnyebben, hogy leültetésükkel megszorítjuk a rosszullétek 
lehetőségét.

Az ünnepély rendjét illetően egyetértek a budapesti egyház
megye lelkészegyesületének a Lelkipásztor 1947. májusi számában 
közölt állásfoglalásával, amely szerint a kezdő éneket követő oltár! 
szolgálat az illető vasárnap, vagy ünnepnap érvényben lévő litur
gikus rendje szerint folyik le, az igehirdetés pedig a szószékről hang
zik el. Ennek a rendnek előnye, hogy a konfirmációi ünnepély nem 
szakítja meg a vasárnapról-vasárnapra szilárd liturgikus rendet én- 
érvényesül az egyházi esztendő szakaszának jellege, a különbség 
pedig az oltár és a szószék szerepe között nem mosódik el helytelen 
módon. Hátránya, hogy megnyúlik a szertartás. Ezt a hátrányt azon
ban azzal lehet kisebbíteni, hogy korlátozzuk az énekversek számát 
és rövidre szabjuk az igehirdetést. Lehet tíz perc alatt is sokat 
mondani! Ezt az időtartamot különben a különleges körülményekre 
való tekintettel egyetlen kazuális igehirdetés se lépje tú l !

Ha az említett rendhez alkalmazkodunk, az oltári szolgálatra 
érvényesek a liturgikus magatartásról már elmondottak. A konfir
mációi igehirdetésből pedig már egyszer zárjuk ki végre a sajnos 
még mindig bőven burjánzó érzelgős és egyéb szekuláris elemeiket!

Az igehirdetést követő oltári szolgálat alakításához általános
ságban szintén nagyon helyes mintául szolgálhat az említett buda
pesti rend. Csak a következő megjegyzéseket fűzöm hozzá.

A hitvallást szerintem a konfirmandusoknak kell elmondaniok. 
Ezzel jobban domborodik ki a személyes bizonyságtevés, mint ami
kor a liturgus által kérdés formájában recitált hitvallásra rámond
ják a „hiszek*‘-et. Arra a még mindig el-elhangzó racionalisztikus 
aggodalomra, hogy vájjon lehet-e a gyermekektől megállapodott hitet 
várni, és így az őszinteség és igazság követelménye megengedi-e bár
milyen formában a hitvallástételt, azzal lehet felelni, hogv a gyer
mekek hite inkább mentes értelmi reflexióktól, mint a felnőtteké. 
Ebben a tekintetben tehát revideálom a Lelkipásztor 1947. évi nyári 
számában vallott álláspontomat, mely szerint a konfirmandusok val
lástétele szorítkozzék arra, hogy „tudják, mit cselekedett velük Isten 
a keresztségben és hogy mire kötelezi őket annak ajándéka.*1 To
vábbra is hangsúlyozom azonban, hogy a konfirmáció középpontja 
nem lehet a konfirmandusoknak sem a hitvallástétele, sem pedig' a 
„fogadalom." Ezzel szemben annak kell kidomborodnia, amit isten 
a keresztségben velük tett és tesz majd annak következménveképeii 
a jövőben is. Ezt kellőképen hangsúlyozni, az igehirdetés feladata.



a hitvallástétel tartalmát illetően megfontolandónak tartom, hogy a* 
Apostoli Hitvallás helyett ne hangozzék-e el a Nieeai Hitvallás. Ezt 
már azért is tartom megfelelőnek, mert a kezdő oltári szolgálat alatt 

Együlekezet már elmondta az Apostoli Hitvallást.
A „fogadalomtétel“ ellen is hangzanak el kifogások. Korainak 

ta r t já k  a gyermekek lelkiismeretének megterhelését fogadalommal. 
Bizonyos, hogy evangélikus hitünkkel, amely egyedül csak a kegye
lemre hagyatkozhatik, ellenkezik minden fogadalom. A jószándék 
kifejezését azonban, ahogyan ez a budapesti rend szerint történik, 
nem lehet kifogásolni. Csak az „akarok" választ kellene kiegészí
teni így: „Isten kegyelmében bízva", vagy: „Isten kegyelméből."

A konfirmandusoknak most következő megoldásához, amelyhez 
szószerint szintén az említett rendet lehet alapul venni, annyit fűzök 
íiozzá. hogy az igék kiválasztásában, amelyek elmondásának kíséreté
ben történik a megáldás, gondosan kell eljárni. Ne csak egyes sorok, 
hanem minden egyes konfirmandus kapjon külön igét, még akkor is, 
ha nagyon sokan vannak. Legjobb, ha előzőleg maguk a konfirman
dusok választják meg maguknak azt az igét, mely nekik különösen 
jelentős és kedves. Ha a lelkész határozza meg az igéket, ne tegye 
ezt csak sablonosán, hanem vegye figyelembe a konfirmandusoknak 
megismert külső és belső körülményeit. Vigyázzon azonban, hogy ne 
adjon alkalmat arra, hogy a hozzátartozók vagy akár a gyülekezet az 
igékből olyan célzásokat olvashassanak ki, amelyek távolálltak tőle. 
De álljanak is távol tőle megbélyegző célzások!

A megáldás alatt megszoktuk a halk orgonaszót. De nálánál be
szédesebb, ha ez alatt szólnak az összes harangok.

A hitvallás- és fogadalomtétel, valamint a reájuk következő inte
lem alatt a konfirmandusok, állnak, azután leülnek. Az áldásnál az 
oltár elé térdelőkön kívül a többiek szintén ülnek. Ugyanígy a most 
következő felhatalmazás és intelmek alatt is.

A felhatalmazás az úrvacsorához való járulásra a budapesti 
rend szerint történjék. Általában „jogokat" emlegetni, ahogyan ezt 
gokszor halljuk, illuzórikus. Legfeljebb még a keresztszülői tisztség 
vállalásának jogát lehetne megemlíteni, mert általános felfogás sze
rint ez is a megkonfirmáltakat illeti meg.

Nagyon fontos a gyülekezethez intézendő intelem. A budapesti 
rend ezt is helyesen tartalmazza, de nálánál még nyomatékosabban 
és részletesebben kellene itt kiemelni a felnőtt gyülekezet felelős
ségét újonnan konfirmált tagjai iránt.

A konfirmáció rendjébe szervesen beépített úrvacsora alatt az 
egész gyülekezetnek a helyén kellene maradnia. Alig lesz azonban 
elkerülhető, hogy azok közül, akik nem kívánnak úrvacsorához 
járulni, egyesek el ne távozzanak. Ezért a zavaró járás-menés elkerü
lésére a gyülekezetei rá kell nevelni, esetleg a szószéki igehirdetés 
keretében felhívni, hogy az ilyenek az úrvacsorái ének alatt hagyják 
el a templomot.

Az úrvacsorához a konfirmandusokon kívül elsősorban szüleik, 
keresztszülőik és rokonaik járuljanak. A szentség közösségalkotó jel- 
legé?iok ki domborítására helyes, ha a család tagjai az oltárnál közbe- 
reszik a konfirmandusokat. Budaker Oszkár.
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Miért tartok háziistentiszteleteket?
Isten Lelkének indíttatására és határozott parancsára kezdtük el gyű- 

lekezetünkben aí háziistentiszteletek tartását. A  parancs Istentől jött, a lehe
tőség Általa adatott, azért az ebben a miinkában megtapasztalt sok-sok 
örömért és áldásért is Néki adassák dicséret.

A  kérdést — meg kell vallanom — teológiai M airól nem ismertem. 
Irodalmáról nem tudtam. Módszerproblémái nem foglalkoztattak. Az első 
időkben célja is ködösen állt előttem. E gy azonban biztos volt: a házi. 
istentiszteleten Istennek igéjét kell hirdetni, Ez úgyis minden! A  szolgálat
nak ez a módja azonban annyira gyönyörűséges, hogy el kell róla mondat
nom egyet-mást, valahogyan úgy, mint amikor az öröm kicsordul a szí- 
vünkből és beszélünk róla, akár akarjuk, akár nem.

Ha az Apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, ott több helyen 
találunk utalást arra, hogy az első keresztyének valamelyik társuk lakásán 
összejönnek és ott foglalatosak a könyörgésben, imádkozásban. (Csel. 1) 
IS—14; 2, 42; 12, 12. stb.) Ezeknek a helyeknek az olvasása közben min
dig világosan érzi az ember, hogy igazi, Isten szerint való boldog közös
séget csak az ige tud alkotni. A békességre jutott emberek szeretete, egy
másféltése mutatkozik és érződik ezekből a versekből. Valami olyan, amit 
a saját gyülekezetünkben is szeretnénk megtapasztalni és élni, ami után 
állandóan kívánkozunk.

Isten igéjét hirdetjük templomainkban, s másutt, de a fenti közösség 
meleg levegőjét ezeken a helyeken még nem érezzük egészen. Isten igéjének 
szinte valamiféle bizalmas ereje, összekovácsoló hatalma akkor érinti meg 
a szívünket, mikör népünkkel a családi tűzhely melegénél ülünk együtt az 
ige megszentelő fényében.

Valahol azt ólvastam, hogy a háziistentisztelet a gyülekezeti igehir
detés meghosszabbított karja. A család, evangélizálása. Á ldott sejtek ki
építése. Lehet, hogy ezek a megállapítások jók és helyesek. Egy bizonyos, 
hogy a körülmények és az adottságok mások itt, mint egyéb igehirdetés\ 
alkalmakkor. Krisztus Urunk parancsa: Menjetek e l . . .  semmiképpen sem 
korlátozódhatik csak a templomra, habár az igehirdetés kiváltképpen valA 
helye a templom.

Az ellenzők v e s z e d e l e m l á t á s a i ,  kicsinyes vádjai egészen rövid- 
idő alatt a semmivel lesznek egyenlők. A veszedelemlátók felhozzák töb
bek között, hogy a háziistentiszteletekből könnyen szektamozgalom lehet. 
Nem hiszem, hogy valahol előfordult volna már, hogy a résztvevők szek
tások lettek volna azért, mert háziistentiszteleteken 'vettek részt. Beszélnek 
arról, hogy minek a háziistentisztelet, amikor van templom. A  háziisten
tisztelet feleslegessé teszi a templomot, a templom pedig a háziistentiszte
letei. Az igazság az, hogy a házi istentiszteletek látogatói örömmel, boldogan 
jönnek templomba, szívesebben mint máskor. A  'veszedelemlátók pedig csak 
ímmel-ámmal. Bizalmatlanok a veszedelemlátók azért is, mert újítást sej
tenek a háziistentiszteletben, holott őseink' évszázadokkal ezelőtt, gyalcoroL 
ták már az ige körül való összegyülekezésnek ezt a formáját.

A  háziistentisztelet c é l j a  véleményem szerint nem lehet más, mint 
híveink elvezetése oda, hogy ők maguk is éljenek közösen az igével otthon, 
házaikban. Ennek elérése rendkívül föntos! Nem lehet elmondani, hogy 
mekkora jelentősége van annak, ha híveink mindennap az ige köré gyüle
keznek, annak üzenetét hallgatják és együtt imádkoznak. Mennyivel máa 
ebben az esetben a vasárnapi igehirdetés lehetősége; ha a talaj egész héten, 
 készül a mag befogadására. De >mennyivel élőbb lesz az igehirdetés is,



BsiLa, egészen közelről látja a lelkész hívei lelkikérdéseit és problémául' 
K j  gyülekezetünk minden egyes (hajlékának t e m p l o m m á  v á l á s a .

, A háziistentisztelet á l d á s a i  szinte felsorolhatatlanok. Isten a mi 
n i ifgálataínknaik áldásairól sőhasem feledkezik meg. Ennek a szolgálatnak 
f-yih áldása (a sok közül), hogy egészen közel kerülnek pásztor és nyáj! 
Hívőink hozzák a kérdéseiket. Elmondják, hogy mi fáj,  megmutatják 
sebeiket, sőt nem egyszer a templomi igehirdetéseinkre vonatkozólag is meg- 
teszik megjegyzéseiket. (Egyik gyülekezeti tagunk nemrégen azzal kere- 
seti meg, há,gy igehirdetésemben az atombombára nincs szükség. Isten íté
lettartásának kérdésével került valahogyan szóba. Arra kért, hogy csak az 
igét hirdessem, jSok hazug és alattomos dicsér get és helyett jól esett ez a 
figyelmeztetés, mert a tiszta ige utáni vágy húzódott meg benne.)

Micsoda boldog érzés mindig közelebb jutni azokhoz, kiknek szolgá
lunk! s ez is csak az igén keresztül lehetséges.

Háziistentiszteletek tartására a z  e g é s z  év  alkalmas. Mi az aratási 
munkák kellős közepén kezdtük meg. Jöttek a férfiak, asszonyok a munka 
után boldogan, minden kishitűséget megszégyenítve. Egész évben tartjuky 
rendszerint heti egy. alkalommal, de előfordul, hogy többször is. (Külön, 
kérések, házassági évforduló, hívás filiába, amikor is az anyag'yülekezet 
több tagjával megyünk ki.)

M i t  csinálunk a háziistentisztelet alkalmával? Ériek, ima, igehirdetés„ 
ének. Alkalmat adunk a bizonyságtevésre. — A háziistentisztelet nem 
bibliakör. — Üj énekeket tanulunk. Régi énekeinket és az ébredést éneke
ket egyaránt használjuk.

H o l  és m i k é p p e n  kezdjük el ezt a drága szolgálatot? A saját 
hajlékunkban úgy, hogy a saját házunknépével találunk időt és alkalmat 
arra, hogy együtt üljünk le az igehallgatására. Ha mi eljutunk eddig és 
együttes imádságban kérjük Istent, hogy. gyülekezetünk népe jöjjön utá
nunk, Isten minden bizonnyal megnyitja a házak ajtaját, hogy vihessüU 
és szólhassuk Isten üzenetét.

Apró gyermekkoromban egyik kis községben nyáridején sokszor meg- 
fordultam a rokonok körében. Most is látóim, hogy ezekben a hajlékokban 
a családfő vacsora után milyen szeretettel vette kezébe az öregbetűs Bib
liái, olvasott abból, pár szóval magyarázta és az igével kapcsolatosan úgy 
jött a szívéből a buzgó imádság, mint a föld mélyéből a forrásvíz. Azután  
felhangzott az ének az esti órákban itt is, ott is. Mi más Volt ez, mint házi- 
istentisztelet.

Milyen jó, felemelő és boldog érzés hallgatni, mikor az esti csendben 
Isten dicsérő ének hangzik fe l itt is-ott is. (Persze sok ház van még, 
ahol nem hangzik.)

Kezdjük csak el a háziistentiszteletek tartását minél előbb, hdígy ezek
ből c s a l á d i  istentiszteletek lehessenek, Fülöp Dezső

Hozzászólás
Fülöp Dezső sorait aláhúzhatom tapasztalatommal. Felnőtteket szá

mítva, 80-as lélekszámú falusi filiában evangélizáción kezdtük el a  háziisten
tiszteleteket. A z evangélizáció alatt minden reggel a falu különböző pont
jain volt háziistentisztelet. Az evangélizáció után hetente egyik hétköznap 
estén tartunk olyan helyeken, ahová kérik. Igyekezni kell tapintatosan úgj) 
irányítani a beosztást, hogy. a falunak mindig más-más része kerüljön sorra. 
Míg az ugyancsak hétköznapra eső gyülekezeti bibliaórára alig ínéhányan 
járnak (ez az alkalom is megmaradt továbbra), a  háziistentiszteleteken az
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«vangélizáció után három hónappal és erős tavaszi munkaidőben 
55—SO—iO-en szoronganak, nem is számítva az iskolás gyermekeket. A 
det időpontja a falu életrendjéhez igazodik. Február végén még este y 
órakotr, most már 9 óra. után kezdjük.

A helyi pártszervezet részéről —  megyei pártutasításra hivatkozás,, 
fai — több mint egy hónapja, jóindulatú módon, az a figyelmeztetés érke
zeti, hogy a háziic.tentiszteleteket szüntessük be, de helyette az egyébként, 
is istentiszteleti helyiségül használt, államosított iskolában bármikor esti 
istentiszteletet, tarthatunk. A párttitkárnak, aki egyébként evangélikus, el
mondott am, hogy nekünk nem mindegy: hétköznap este a házakhoz mehe
tünk-e el az igével, vagy pedig az iskolában tartunk istentiszteletet, mert 
munkaidőben, a napi fáradság után kevésbbé jönnek el az iskolába, „ 
fáradt emberek, Majd megmutattam neki a Magyar Közlöny-ben az egyez
ményt, amely, a házi istentisztelet, eket is biztosítja. A Magyar Közlönyt el
kérte, bevitte a megyei központi gyűlésükre, s onnan azzal a válasszal tért 

■vissza, hogy nyugodtan folytathatjuk tovább a háziistentiszteleteket.. Azóta 
is zavartalanul folynak. ■

Több lelkész egybehangzó tapasztalata azt mutatja, hogy a háziisten
tisztelet a mai igehirdető és pásztori szolgálatnak egyik legjobb alkalma. 
Távol állókhoz ér FI így az ige, de a templomosokhoz is, éspedig éppen 
hétköznapi életük színhelyén, termeszetes közösségükben: o családban és 
a szomszédságban.

Bizonyos azonban, hogy ezeknek az alkalmaknak valóban meghitt, 
meleg levegője csak az ébredés révén válhat az első keresztyének házi 
összejöveteleihez hasonlóvá, különben csak kárhozat felé tartó emberek el- 
ringatása lesz vallásosságuk hangulatában. A háziistentiszteletek áldása 
azon fordul meg ma egyházunkban, hogy mennyire lesznek az ébredés sod
rának továbbvezető csatárnál, s mennyire áradhat beléjük aj pünkösdi Szent- 
létek. ' ' V,

Régi halotti búcsúztatók
Ír ta : Lágler Béla

A mi egyházunk régi korszakaiban is a temetési szertartásnál nagy 
szerepet játszott a verses búcsúztató. Sőt inkább ez volt az, amire a hiveink 
legjobban felfigyeltek. Ezért a lelkipásztornak nagyon vigyáznia kellett, hogy 
a halott nevében közölt mondanivalója összhangban legyen az ige hirdetésével.

Sok helyen a búcsúztatót a kántor írta és olvasta fel, nálunk Somogy
bán lelkészek végezték. Ez lett azután a lelkész temetési szolgálatának a 
legnagyobb kísértése. Aki hatást akart elérni, hogy záporozzanak a könnyek, 
itt aztán elérhette. Hisz az egyszerű nép még a halotti prédikációban is azt 
várja, hogy az az elhaltról szóljon, őt magasztalja, hibáit fedezze, azután 
pedig a hit karjain tessékelje be az üdvösség honába. Most is a legnagyobb 
bölcseséget kívánja a lelkésztől a temetési szolgálat, hát még a múltban a 
búcsúztatók megírásánál. Különösen nehéz volt a feladat akkor, ha az illetőnél 
a költői véna is hiányzott. Milyen nehezen születtek meg azok a szegény 
kínrímek!

A mai kor gyermeke megmosolyogja és talán el is ítéli ezeket a hátra
maradott s megsárgult írásokat. Pedig a maguk korában az egyszerű hívek 
nagyon komolyan vették és áhítattal hallgatták azokat. A vers pedig az ősi 
kifejezésmód volt. Azok a régi jó lelkipásztorok a verses búcsúztatókkal
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f  nemcsak a kor követelményeinek tettek eleget, hanem igyekeztek azt épü
l i  letesse is tenni és vele hatni is a hátramaradottakra. És ez sikerült is. Mint 

fiatal káplán egy darabig magam is búcsúztattam, és nem vettem észre, hogy 
- az az épülés rovására történt volna. Az egésznek alaphangja az volt, mintha 

a földi gyarlóság kötelékeitől megszabadult s már a színről-színre való látás 
I bölcseségéből valamit nyert búcsúzó lőlek komoly szavakkal mondana intést, 
; áldást a hátramaradottakra. Balogh István elődöm búcsúztatóit olvasva, mintha 
i  csak az igazán vallásos bíbliás öregeinket látnám az utolsó órájukban, ahogyan 

búcsúztak övéiktől. Szavukban benne volt a magyar léleknek még a halállal 
szemben is a nagy nyugodtsága, szinte méltóságteljes viselkedése, de Istenbe 

! vetett hitének is minden páthosz nélkül való kifejezése, a magyar léleknek 
mindenben uralkodó realizmusa.

De a búcsúztatóknak a maguk korában' volt pedagógiai értéke is. Büszke 
népünk a kemény beszédet a halotti prédikációban ahogyan magától elutasí- 

l tóttá, a búcsúztatóban úgy elfogadta. Most is magam előtt látom azokat a 
í zord arcokat, ahogyan az apával és egymással is haragban volt fiuk álltak 

a koporsó mellett, hogyan törtek össze és zokogtak, mikor a búcsúztatóban 
' az apai figyelmeztetés szeretetre intette őket. —• Vagy egy másik régi emlék: 

Elibém tette a halott-bejelentő a listát, amelyen rajta voltak azok, akiktől 
búcsúztatnom kellett. Nézem: „alsó szomszédaim.“ — Hát á felsők? — kér
dezem. — Azokkal haragban vagyunk, hangzott a felelet. Itt a papír, — 

y adtam vissza. Ha maguk még a koporsó mellett is gyűlölködni akarnak, akkor 
nem lesz búcsúztató. — Hát akkor inkább kibékülünk, de „tegyen rá bucsuz- 

£ tatot" — volt a felelet az itteni kifejezés szerint. — És kibékültek!
Ahogy a régi jó . öregek ékes rigmusok hangjai után lassan mind töb

ben sírba tértek, idejét láttam annak, hogy a verses búcsúztatásokat meg
szüntessem, hisz a fiatalabbak lassan mindig kevesebben kérték és elhagyását 
helyeselték is. De a még élő öregek szomorú sóhajtással vették tudomásul 

i  az újabb „újítást", mint annak idején a „lutergiát." — Ezzel eltűnt gyüle
kezetünkből is a múltnak egy régi emléke, hogy a koporsók mellett egyedül 

: az Isten igéje szóljon, ez intse megtérésre a még élőket és adjon vigaszt a 
; gyászoló szíveknek.

De emlékezésül vegyük kezünkbe 'az elsárgult írásokat, álljon itt belő- 
f lük néhány sor, örökítsük meg vele múltúnk egy darabját.

SZEMELVÉNYEK
BALOGH ISTVÁN LELKÉSZ HALOTTI BÚCSÚZTATÓIBÓL

Ladila József 10 és */2 éves felett. Csurgó, 1915 május 12-én.
A  nehéz küzdésnek, szenvedésnek vége, 
Porba hullt szüleim minden reménysége 
Fiatal életemnek fonala elszakadt,
Fiatal szívemnek verése elakadt. — 
ÉJtem tavaszának elhullott virága,
Korai szemfedő borult immár rája.
Fájt az én szívemnek ily korán elmenni, 
Kedves szüléimét bánatra itt hagyni.
De az Űr hatalma rendelkezett velem, 
ő szabott ily rövid földi pályát nekem. 
Az élő Istennel perbe nem szállhatunk, 
Az Ő szent kezébe van letéve sorsunk, 
ő benne bízzatok, kik sirattok engem, 
Akiktől énnekem végbúcsút kell vennem. 

*

Ladila József apám, Mavics Éva anyám, 
Mielőtt a gyászos sírhant borulna rám,

Felemelem szavam mégegyszcr hozzátok 
És tirátok szívből én áldást kívánok.
Porba hullt énvelem minden reménységtek, 
Nagy gyászt adott az Ür búsulása néktek. 
El kell temetnetek kertetek virágát, 
Koporsóba zárni szívetek vígságát. —
De ha én elmegyek, itt marad az Isten, 
Hogy szívetek baján könnyítsen, segítsen. 
Elmegyek, s köszönöm az ápoló gondot, 
Mellyel bús szivetek felettem vírrasztott. 
Köszönöm, hogy eddig neveltetek engem, 
Hű fáradozástok jutalmazza Isten.
Jó apám, jó anyám már ne sirassatok,
Én az Úr ölében már jó helyen vagyok. 
Az ártatlan lelkek közül nézek rátok,
S tínektek minden jót és áldást kívánok.

*
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Nagyanyám Mavics Kata szívemből áldalak 
Még holtomban is hű nagyszülőmnek vallak. 
Köszönöm hű gondját szerető szívednek.
A  kegyelmes Isten segéljen, áldjon meg. — 

*Mavics Istvánná jó dédanyám, az Isten 
Minden családostul megáldjon, segítsen. 
Szerető gondodat Isten jutalmazza,
Hanyatló éltedet oltalmában tartsa.
Egy ház alatt lakó néném és sógorom, 
Tirátok is szálljon áldó kívánságom.
Jó indulatotok Isten jutalmazza,

Oltalmazzon téktek megáldó szent karja 
Többi rokonaim mindnyájan titeket 
Vezéreljen, védjen az égi szeretet.
Jó tanítóimat, tanuló társimat 
Ajánlom az áldó, megsegítő Urnák. 
Keresztszüleim és békés szomszédaim 
Fogadjátok ti is áldó kívánságom.
Az Ür nyugalmába én immár megtérek 
Az íttinaradtakra égi áldást kérek.
Te pedig Szent Atyám nyugtasd meg te s te it  
Egyszülött Fiadért üdvözítsd lelkemet.

Biacs János 24 éves felett, Porrogszentkirály, 1912 február 9.
Korán eljött értem gyászos ellenségem, 
Koporsóba omlott én fiatal éltem. 
Váratlan támadott gyászos hervadásom, 
Fájdalom szaggató az én búcsúzásom. 
Ifjú nőm karjából ki kellett szakadni 
Szegény szüléimét búbánatra hagyni.

24 évemmel mily nehéz elválni,
Viruló koromban nyugalomra szállni.
Mire jön a tavasz, s a virág kifakad,
Én már ott pihenek a rideg hant alatt.
De a jó Istennel perbe nem szállhatunk, 
Atyai karjának hatalmában vagyunk, 
ő szólított engem, s nekem mennem kellett, 
Rövid életemnek órája letellett.
De mielőtt a sír magába bezárna,
Nektek szól szívemnek végső búcsúztatása, 
Kik könnyező szemmel engem körülálltok, 
Utoljára áldást mondok én tirátok.

*
Varga Erzsébet én kedves feleségem,
Kivel hat éven át oly boldogan éltem,
Hol találjam a szót, amely elég lenne 
Vigasztalást hozni elárvult szívedre.

Kérem a jó Istent, vigasztaljon téged, 
Megsebzett szívednek adjon csendességet 
Szereteted gondját, hitvesi hűséged,
A  kegyelmes Isten fizesse meg néked.

*

Varga István ipám és napam, Csók Örzse, 
Legyen tiveletek az Isten kegyelme.
Jó indulatotok Isten fizesse meg,
És ő vigasztalja kesergő szívetek.

• *
Biacs Ilona néném s Gótár János férje,
A  kegyelmes Isten segéljen meg téktek. 
Gyermekeitek virulni lássátok,
Az Isten áldja meg minden jó munkátok.

*
Kardos Teréz kedves öreganyám, Isten 
Öreg napjaidban tartson kegyelmében.

Barátom Kardos János, s többi jó barátim, 
Fogadjátok ti is áldó kívánságim. —
Az Ür nyugalmába én immár megtérek,
S az ittmaradtakra égi áldást kérek.
Te pedig szent Atyám, nyugtasd meg testemet. 
Egyszülött Fiadért üdvözítsd lelkemet.

Varga Katalin felett. Férje agyonlőtte... Csurgó, 1896. IX. 27.
Megtörtént, — eljött már a gyászos végóra. 
Keserű sóhajom vallott búcsúszóra.
A  sok szenvedésre, a sok búbánatra,
Eljött az enyhülés régóhajtott napja.
Vége a viszálynak, az ellenkezésnek, 
Elgyötört tagjaim nyugalomra térnek. —
Fáj ily fiatalon magam sírnak adni,
Kedves szüléimét oly egyedül hagyni.
Fáj, hogy ily rémesen kellett elpusztulnom, 
Kedves szüléimre kétszeres bút hagynom. — 
De az Isten tudja, hogy jobb immár nékem, 
Mint amíg éltemet rettegésben éltem.
Most már nem üldözhet, ki utam állotta 
És a gyilkos golyót reám bocsátotta. —

Szeretetben kellett volna együtt élnünk,
Ó, de megzavarta a mi békességünk 
Az a vad indulat, mely nem félt, remegett, 
Kiölni — oltani bennem az életet, 
ítéljen az Isten! Én már nem vádolom, 
Vigyétek el neki szánó bocsánatom.
Ti pedig mindnyájan kik itt körülálltok, 
Szomorú végemet szívből sajnáljátok,
Mielőtt elmennék, szólok én tinéktek,
S rólatok utoljára emlékezést tészek. 
Gyászbaborult kedves szüleim énnékem, 
Nektek szól először végemlékezésem.

S iratta tok  élvén, gyászoltok holtom ban,



1 93

Éltemben, holtomban gyászotokra voltam. És adjon tinéktek tűrő békességet. — ~ 
De kérem az Istent, vigasztaljon téktek, ................. ... „

Fülöp Kata, Varga Istvánná 73
E’szálltak felettem a repülő évek,
Csendes sírí ágyba nyugalomra térek.
É’etem nagy harcát immár megharcoltam, 
Hosszú élet után sírba hanyatlottam.
73 évnek súlya nyomta vállom,
Kevés öröm, sok bú kisírt e világon.
Sok volt a küzdelem, sok volt a harc nékem. 
Megszánta az Isten, az én szenvedésem.
Az óévnek karján álomba ringatott 
Az újév küszöbén engem elnyugtatott. 
Elmegyek pihenni, nyugodalmat venni 
Csendes sirhant alá, ahol nem fáj semmi.
De mielőtt mégis végképpen elválnék 
É-s a csendes sírban nyugalomra hálnék, 
Gyászoló feleim, búcsúzom tőletek,
Rólatok utolján emlékezést veszek.

Varga István fiam, tőled is búcsúzom. 
Terád is szálljon ma áldáskívánságom. 
Szűnjön meg a harag a koporsó mellett, 
Legyen békessége testvéri szívednek. 
Látod, anyád voltam és én reveltelek,

éves felett. Porrogszentkirály, 1902. I. 2.
Most is azon kérem az én Istenemet,
Hogy a testvéreddel békén élhessetek,
Isten vezérelje egy útra szívetek.
Csók Erzsébet nődet és két leányodat, 
Hordozza az égi megáldó akarat.
A békesség lelke vezesse élte tek ,
Isten kegyelme áldjon benneteket.

*
Varga János fiam és nőd Horváth Anna 
Hordozzon titeket az Isten hatalma.
Fiam ma téged is én csak arra kérlek, 
Keresd testvéreddel a jó békességet.
Ne keményítsd meg te sem a szívedet, 
Lakozzék köztetek békesség, szeretet.

Az Ür nyugalmába én immár megtérek,
Az itt maradtakra égi áldást kérek. 
Jóságos szent Isten, aki védtél engem,
Egy hosszú élethez adtál erőt nekem. 
Kegyelmed szent karján ringassad leikemet, 
Nyugtasd meg sírban elfáradt testemet.

Porladó evangélikus lelkipásztor halotti búcsúztatóiból e néhány szemel
vényt egyháztörténeti adalékul közöltük az if jú nemzedéknek. Teológiai ellen
vetésünk bőven akadhat. Maga a szituáció helytelen: a koporsónál a halott 
már nem beszél, még a lelke sem tud megszólalni, — az élő Isten akar szólni 
az élőkhöz. Tartalmilag is inkább az. első hitágazat keretében mozognak a 
búcsúztatók, s nem Krisztus áll a középpontban, meg az üdvösség, hanem 
a gondviselés. De hármat nem lehet tagadni: a pásztori közelséget, a nevelő 
erőt és a gondos készülés hűségét. Ne az álljon hái elénk letűnt egyházi kor
szak e különös emlékeiből, ami rossz, hanem az. ami jó és ami ma is meg
valósításra vár a temetési szolgálatnál: a nemzedékünknek ajándékozott tiszta 
igét a falu nyelvén, életközei és lélekközel módon, hűséges készüléssel pász- 
torilag adni a koporsót körülálló falusi embereknek, akik lényegileg ma sem 
mások, mint voltak ötven évvel ezelőtt a somogyi föld sírgödreinek partján.

A svéd misszálé címei perikópáinkhoz:
Cantate. János 17,9—17. E világon, de nem e világból.
Rogate. Máté 8,5—8. A szív beszéde Istennel.
Mennybemenetel. János 17, 2t—26. Krisztus mennyei dicsó'sége. 
Exaudi. Máté 10,24—31. A bátorság lelke.
Pünkösdvasárnap. János 7,37—39. Éló' víznek folyamai. 
Pünkösdhétfő. János 8. 44—47. Isten Leikétől vezetve. 
Szentháromság ünnepe. János 15, I—9. A szőlőtő és szőlővesszők,
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Ökumenikus őrálló
T a n u lm á n yú ton  l e v ő  f iatal le lk észe ink  munkák ö z ö s s é g  j  

Le lk ip ász to r  r é s z é r e  ax e g é s z  v i lágra  k i t e r je d ő  le g f r i s s e b b  rövid 
egyházraJxo l  k ész íte tt .  Ö ssze fog la lá su k ba n  a világ k e r e s z ty é n e d  
nek Jelenlegi h e ly z e t é r e  és  e s e m é n y e i r e  szor ítkozn ak  a legtijdu 
adatok  a lap ján  . 1  h e ly z e tk é p e I  o r sz á g on k én t  r a jz o l já k  meg.  V í 
fog la lkoznak  a r ó m a i  katolikus k e r e s z ty é n sé g g e l ,  m er t  ez  a t e *  
k e z e t  nem  v e s z  r é s z t  az ökum en ikus  m unkában. C su pá n  rövide> 
Jellem zik  a ke le t i  orthodo -r  k e r e s x t y é n s é g  é lefmegnyileánulásűit  
E llen ben  kü lönös  f ig y e lm e t  ig y ek ezn ek  szente ln i az  evangéllk  
egyhá zak  é le tének .

Az  „ ő s z tö n d í ja so k  m u n k a k ö z ö s s é g e ’’ c ikkeinek so ro z a to s  kö
t é s é t  f e b ru á rb a n  kezdtük  m eg. M in d e n  ré s z le te  önálló  egész.  4 ,  

ökum en ikus  e gyh á z  mai „ e g é s z  lá tóhatárának” m egn y itá sáva l  j,i 
szo lgá la to t  tesznek  le lkészi  karunknak.

Lengyelország.
Az első világháború utáni Lengyelországban több mint 1 millió volt 

a protestánsok száma, ezek túlnyomó többsége azonban németszármazású 
volt. A második világháború után ezeknek el kellítt hagyniok az ország 
területét, hasonlóan azokhoz a német evangélikusához, akik a  Lengyelország, 
nak odaítélt keleti német területeken laktak.

Lengyelország mai határai között kb. 180.000 protestáns maradt visz. 
sza, akik közül kb. 150.000 az evangélikus (210 gyülekezetben 70 lelkész, 
szel). Ezek az evangélikusok, majdnem kivétel nélkül lengyelek (a hajdani 
Német-Sziléziában maradtak csak vissza kisebbszámban német evangiéliku- 
sok, akik között ma is folyik egyházi munka, de ezek száma is állandóan 
fogy), vagy pedig mazuriak. A mazuriak a hajdani Keletporcszország terü
letének közepetáján laknak, tulajdonképpen egy régi szláv, de fiataljaiban 
elnémetesített néptörzs utódai, akik evangélikusok.

A lengyel evangélikusságot a német megszállás a latt éppúgy üldöz
ték, mint másfekkezetű honfitársaikat. Épületeik, templomaik elpusztultak 
a hadjáratok során, püspöküket, Bursche-t meggyilkolták, intézményeiket 
kifosztották.

Csakhogy, míg a többi felekezet számára a háború elmúltával ismét 
felragyogott a szabadság órája, a lengyel evangélikusok számára csak 
fokozódtak a nehézségek. Ennek legfőbb oka az volt, hogy egyes túlbuzgó 
római katolikus vezetők azzal akarták megsemmisíteni a lengyel evangélikus 
egyházat, hogy elterjesztették azt a szólamot: „az evangélikusok mind né
metek vagy németbarátok". Hála Istennek, sikerült ezt a veszélyt elhárítani, 
ami egyrészt a vallási egyenlőséget szem előtt tartó kormányzatnak, más
részt a roppant aktív új püspöknek, Szeruda Jan-mik is köszönhető, laki 
püspöki szolgálata mellett továbbia is ellátja a varsói evangélikus teológiai 
fakultáson az ószövetségi tanszéket. Szeruda püspöknek sikerült felvenni 
a kapcsolatokat a külföldi testvéregyházakkal, nagyszabású segélyt nyerni 
a mérhetetlen újjáépítési munkához, de abban is eredményeket ért el, hogy 
a németek által elhagyott evangélikus egyházi vagyon egy részét, amely 
különben a római katolikus egyház kezére jutott volna, a lengyel evangé- 
likusságnak ju tta tta  vissza. Megjegyezhető még az is, hogy emberileg ir.'n- 
d nt elkövetett a kitelepítés előtt álló németek sorsának könnyí ése érde
kében, amit maguk a keleti területekről származó németek is bizonyítanak.



H:V lt még egy támadás, amelyet a lengyel evangélikusoknak ki kellett 
PPL. ^ z egyház igen nagy lelkészhiánnyal küzd és nem tudta min- 

v'®d®n)°n 'toIni azokat a német lelkészeket, akik nem német gyülekezetekben 
Jenát b jgy különösen nagy volt a lelkészhiány a  mazuriak között. Ezt 

k hseWÍ egyrészt a római egyház, másrészt a metodisták próbálták ki- 
a . ajíjj5 az elárvult gyülekezetek tagjai között missziói munkát kezd- 
idfiag ^ erjjlt azonban ezt a kis evangélikus népcsoportot is megtartani az 
16 házon belül azáltal, hegy lengyel lelkészeket küldtek arra a vidékre, 

■ R L észt a Lutheránus Világgyűlés svédországi bizottsága küldött segít- 
®a8f erre a vidékre. A segítség elsősorban élelemből, ruhából és gyógy- 
s^ kb3l állott, de lelki segítséget is jelentett, mert több svéd diakonissza 

í r  ,elkész hosszabb ideig teljesített szolgálatot ezen a területen 1945-től kezdve. A svéd lelkészek sok esetben segítettek a gyülekezetek pásztoro- 
n=ában is, ugyanis a mazuriak tudnak németül is, így németül jól beszélő 
!l-éd lelkészek szolgálata ebből a szempontból sem ütközött akadályba.

Történtek még kísérletek a régi, ú. n. „Porosz Unió“-ba tartozott len
nel evangélikusoknak az ágostai hitvallású evangélikus egyházból való 
kiszakítására, azonban ezek a próbálkozások eddig nem sok sikerrel jártak.

A lengyel evangélikus egyháznak Varsóban van teológiai fakultása 
1 jg€n jelentős diakonisszaintézményekkel is rendelkezik.

Az ágostai hitvallású evangélikus egyházon kívül élnek még meto
disták (40.000), baptisták (14.000) és reformátusjellegű közösségek tagjai 
kisebb számban Lengyelországban, ezek azonban nem vesznek részt az 
Egyházak Világtanácsának munkájában. P.

A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete 
1949 július 6—13. napjain rendezi meg Klotildligeten második

országos
l e l k é s z i  t o v a b b i é p z ő  k o n f e r e n c i á j á t
Programmja a következő:
Reggeli és esti igehirdetés: „Az életnek megigazulása“ (Róm. 5, 18.) 

A Római levél első főrészének (1—8. fej.) folytatólagos magyarázata.. Tartja 
Scholz László budapest-zuglói lelkész, a MELE elnöke. A sorozat részeiméi: 
i. Az evangélium, Róm. 1,1—17. 2. Isten haragja alatt. Róm. 1, 18—32. 
3. Nincs mentség! Róm. 2, 1 —16. 4. Hogy minden száj bedugassék . . .  Róm. 
2,17—3, 20. 5. Kegyelemből hit által. Róm. 3,21—31. 6. Ábrahám hite. Róm. 
4,1—25. 7. Békesség, reménység. Róm. 5,1—11. 8. Az új Adám. Róm. 5, 
12—21. 9. Üj életben járjunk! Róm. 6, 1—14. 10. Isten szolgáivá lettünk. Róm. 
6,15—23. 11. Találkozás a törvénnyel. Róm. 7,1—13. 12. A rpeghasonlott 
ember. Róm. 7, 14—25. 13. Krisztus Lelke bennünk. Róm. 8, 1 —17. 14. Bizo
nyos megváltás. Róm. 8, 18—39.

Katechetikai munkaközösség négy napon, a koradélelőtti órákban. 1. 
Bibiiai történet tanítása: A gazdag ifjú, Máté 19, 16—24. 2. Egyháztörténet) 
óra: A XIX. sz. külső és belső egyháztörténete. Vezeti Dr. Ottlyk Ernő 
sajókazai lelkész. 3. Kátétanítás: A Miatyánk negyedik kérése. 4. Dogmatikai 
rész tanítása: A kiengesztelés. Vezeti Bottá István óbudai v. t. lelkész.

Homiletikai munkaközösség három napon, a koradélelőtti órákban. 1. 
Szentháromság utáni 14. vasárnap szószéki igéje: Jáh. 5, 1—14. (Oltári ige: 
Zsolt. 147,1—11.) 2. Szabad textus a reformáció ünnepére. (S általában a 
reformációi igehirdetésről.) 3. Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjának szó
széki igéje: Ján. 5,22—29. (Oltári ige: I. Kor. 15,22—28.) Vezeti Dr. Kása
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Pál rákoskeresztúri lelkész, a pesti felső egyházmegye lelkészegyesületének 
elnöke.

Délelőtti előadássorozat megbeszéléssel: Pásztor és nyája c. négy napon ’ 
át. 1. Imádság és imádkoztatás. 2. Gyónás és gyóntatás. 3. Önfegyelmezés 
és fenyítés. 4. Fogadás és látogatás. Tartja Budaker Oszkár, a soproni le;. 1 
készképző intézet igazgatója..

Délelőtti előadássorozat megbeszéléssel: Megtérés és új élet c. három 
napon át folytatólagosan. Tartja ifj. Prőhle Károly sopr-onbánfalvai lelkész 
a dunántúli egyházkerületi lelkészegyesület ü. v. atelnöke. ,

Délutáni előadássorozat megbeszéléssel: Mai teológiai kérdéseink c. négy 1 
napon át. Mindegyik előadás egy-egy nagyobbszabású külföldi teológiai mii 
ismertetése és problémalálásába kapcsolódik be. 1. Idő, történet, Istenországa. 
(Qscar Cullmarm: Christus und die Zeit, 1946. alapján.) Előadó: Dr. Karner 
Károly egyet, tanár. 2. A keresztyénség kérdései a világhoz. (H. Thieiicke: 
Fragen des Christémtums an die moderné Welt.) Előadó: Benczúr László 
kelenföldi v. t. lelkész. 3. A két birodalomról szóló lutheri tanítás (Gustav' •’ 
Törnvall: Weltliches und geisfiiches Regiment bei Luther, — svédből németre 
ford.) Előadó Muntag Andor 'szegedi s. lelkész. 4. Legsürgősebb szociál- 
etikai problémáink (Emil Bruraner: Gerechtigkeit, 1943.) Előadó: Veöreös Imre 
lelkész, a MELE ü. v. alel.nöke.

Délutáni előadássorozat megbeszéléssel: Az utolsó 25 év egyháztörté
nete c. három napon át folytatólagosan. Tartja: Dr. Sólyom Jenő egyet, tanár, j

* * *
A konferencia 8 napos. Ötödik napja vasárnapra esik, ezen a munka , : 

szünetel, úrvacsora! istentiszteleten, veszünk részt és pihenünk. A vasárnap 
bontja természetszerűleg konferenciánkat két részre: e,gy négynapos és egy 
'háromnapos szakaszra. Ez magyarázza a sorozatok négyes, ill. hármas tago- -í 
zódását. Két évvel ezelőtt tartóit első lelkészi továbbképzőnk kéthetes volt. Ily 
hosszú időre most nem gondolhattunk, főleg anyagi meggondolásból. Szüksé-. -É 
ges azonban, hogy a 8 napot elejétől- végig együtt töltsük. Ezért rnégérke- fi 
zés feltétlen július 5-én estig, elutazás pedig csak 14-én, reggel.

Ktotiidligeten a Fébé diakonisszaegyesület házaiban nyerünk elszáiá* •< 
solást.'Együtt étkezünk. Természetben hozandó napi */4 kg liszt és 5 dkg. M 
zsír. A pénzbeli költség ezenfelül napi 7 forint. Lepedőt, párnát, takarót min- 
denki magával hoz. Félárú jegyét mindenki maga szerzi meg a, Közlekedés: ;1 
ügyi minisztériumban. Három hónaponk.int adnak ki egy szemé'ynek egy , 
jegyet; úgy takarékoskodjunk, hogy konferenciánkra megkaphassuk.

A MELE vezetősége megtette a lépéseket segély szerzésére Ha ez , 
kellő eredménnyel jár, akkor a messzebbről jövők utisegélyben részesülhet- 7 
nek. Jelentkezésnél ezt a kérésüket is jelezzék. Jelentkezési határidő: Jún:us ‘f  
25. Jelentkezni lehet a MELE elnökénél, Budapest, XIV., Lőcsei-utca 32.

A MELE munkájának javát kívánja nyújtani ezen a lelkészi továbbképző' 
konferencián. Hozzuk meg érte minden tekintetben a szükséges áldozatot, 
hogy sokan lehessünk együtt az ország minden részéből! Lelkészi szolgála
tunkra nézve bizonyára sok áldást tartogat az ilyen közös felkészülés!

Röviden jelezzük
a MELE nyári lelkészevangéJiizációinak rendjét is. Július 26—29 napjain Oros
házán lesz az egyik. Az evangé’izáló előadásokat Szabó József püspök tartja,  
a reggeli és esti áhítatokat pedig Veöreös Imre lelkész. Augusztus 23—26. 
napjain lesz a hagyományos gyenesdiási !e'készevangéli.záció. Ennek szolgálat- . 
tevői: Kemény Lajos budapesti esperes cs Káldy Zoltán pécsi lelkész. Rész- g 
letesebb programmjára legközelebb térünk rá.
Bar.css-nyonida (Harangszó nyomdája), Koncz József, Győr. Bajcsy-7sifinszky-út 24. T.: 7-63,



K Ö N Y V T Á R B A N

ftlNRAD MAURER: DAS UNSER-
. tfr Kleine BibelLauslegung. Heít 

y Verlag Junge Kirche, Zürich, 1947. 
*• | _  A Miatyánk gyakorlati ma-

,Jáiata. Célja: segítségnyújtás az 
részére a Miatyánk imádkozá- 

i'Jf „T öm eges terjesztésre szánt írás. 
62A Miatyánk kéréseit sorravéve igyek- 

ik felbontani, s a ma élő ifjúság 
fámára közelhozni azok -igazi értel- 

B t  jelentését. Pl. az ötödik kéréssel 
kapcsolatos311 a következő beosztást 
követi: Az emberek szenvednek a bű- 

Sak súlya alatt, Jézus szemében mind
nyájan bűnösök vagyunk, Szabad hin- 

' nőnk, hogy Isten meg akarja bocsátani 
a bűneinket, Miképen mi megbocsá
tunk, úgy van nekünk is bocsánatunk, 
Hogyan tudsz könnyebben megbocsá
tani?, Mikor bocsátja meg Isten a mi 
bűneinket?, Mi a valóságos bíínbocsá- 
Mt gyümölcse? — Az egyes szaka
szok végén rövid, egy-egy mondatos 
imádságban foglalja össze az elmon
dottakkal kapcsolatos kérést vagy hála
adást, s többnyire egy-két példával 
illusztrál. Eleven írás, mely az örökké-

való üzenetet a m a  világába plántálja 
bele, alkalmazza.

ERNST THÖNEN: DAS GLEICH- 
NIS VÖM VERLORNEN SOHN. —
(Kleine Bibelauslegung. Heft 2) Verlag 
Junge Kirche,.'Zürich, 1947. 28 lap. — 
Evangélizáló írásmagyarázat a tékozló 
fiú példázatáról, ül. amint a bevezetés
ben megjegyzi, a „két fiúról", mivel a 
példázat Luk. 15, 1—2. szerint mindkét 
„f,iú“ számára hangzik.

A tékozló fiú példázatát tisztán, vilá
gosan magyarázza. Bár szinte mondat- 
ról-mondatra értelmezi a példázatot, 
nem vész el az egyes kifejezésekben, 
hanem egybefüggő teljes képét adja a 
példázatban az „én" történetemnek, 
akár az Atyával való kapcsolatokat 
megszakító kisebbik fiú vagyok, akár 
az Atyától szívében ugyanúgy messze- 
szakadt, s csak látszólag otthonmaradó 
idősebb.

Nagyon eleven és találó alkalmazás
sal mutatja meg az ifjúságnak az 
egyéni élet számára szóló üzenet mel
lett az ifjúsági csoport számára szóló 
üzenetet is. T. O.

L evél az evangélikus papnékhoz
Ha Isten is úgy akarja, június 20—25-ig tartjuk ez évi csendeshetün

ket Foton. Mivel ez országos jellegű találkozó, az 1948—49. évi közgyűlé- 
■ -sünkét összevonva is itt fogjuk megtartani, 21-én délután.

T ' Az időpont megállapításánál több testvérünk kérését vettük figyelembe, 
Kakik tanítanak, vagy iskolásgyermekeiket csak az iskolaév befejezése után 
Betudják magukrá, ill. édesapjukra hagyni, vagy a nyári hónapokat vidéken 
H nyaralásban töltik. Tudjuk, hogy ez az időpont sem felel meg mindenkinek,
■  de igyekezzünk az akadályokat elhárítani, hogy minél többen résztvehessünk 
g a lelki elmélyülésnek és testvéri megbeszéléseknek ez áldott alkalmán.

Kérlek kedves testvéreim, hogy akinek nehézsége, kérdése, vagy indít- 
Bványa van, amiről jó volna együtt beszélgetni, közölje azt előre velem, hogy 
K beszélgetéseink igazán lelki szükségleteinket, növekedésünket szolgálják.

Örömmel közölhetem, hogy Otthonunk iránt a felelősség gyéren bár, de 
P  kezd ébredezni; nehányan küldtek már csomagot, vagy párnát; a tiszavidéki
■  .egyházmegye papnéi közösen küldtek csomagot, csekély hozzájárulás minden- 
%, kitől kitelt, és senkisem restelte, hogy csak keveset küldhet. Példájukat köve-
■  tésre ajánlom.

Szeretném, ha tagdíjainkból is befolyna annyi, hogy a rendezési költ- 
fe ségek kitelnének, s egy-két testvérünknek utazási segélyt adhatnánk. Gondol- 
B játok meg, nem tehetnétek-e még most eleget a kötelezettségteknek.
|  . Isten áldó kegyelmébe ajánl testvéri szeretettel:

Marcsek Jánosné főtitkár.


