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A MELE nyári konferenciáiról
legutóbbi számunkban már írtunk, a lelkész! továbbképző konferencia rész
letes programmját is közöltük. Most ismétlés- és kiegészítésképpen még a 
következőket tudatjuk:

A lelkészt továbbképző konferencia programmja változatlan, előadói 
valamennyien vállalták a rájuk eső feladatot. Elhelyezés szempontjából 
kérjük a  mielőbbi jelentkezést, legkésőbb jún. 25-ig. Jelentkezni lehet a 
MELE_ elnökénél, Budapest, XIV. Lőcsei-út 32. Az előadóknak nem kell 
külön jelentkezniük. Utisegélyt kérők jelezzék kérelmüket jelentkező leve
lükben.

Kérjük a testvéreket, olvassák el újólag a múlt számunkban közöl
teket, készüljenek maguk is az előadásokra, szemináriumi közös munkára, 
hogy eredményes lehessen együttlétünk.

(Folytatása a borítólap 3. oldalIán.)



,, olyan leszel, m in t  a m e y  ön tö zö t t  kert,  é s  m in t  
v íz fo r rá s ,  a m e lyn ek  v i z e  e l n em  f o g y É s a i á s  •>&, l t / b .

jlilyen ritka látvány volt a tavaszi szárazságban egy-egy meg- 
I  tg2ott kert, ahol frissen zöldeltek a vetemények, dúsan törtek élő 
S tavasz hajtásai és termés Ígérkezett mindenütt. A fenyegető ínség 
fedőim ében  a megöntözött kert az életkedv átmentője és a bizakodó
reménység továbbhordozója.
f . ' jVXilyen nagy áldás tikkasztó hőségben a sok kiszáradt kút és 
'szapos inedrü patak mellett olyan forrás, amelynek nem fogy el a 
1r-‘e A fáradt vándor mindig talál benne üdítő italt s messze kör
nyék szomjasai járnak oda újra és ú jra meríteni,
' ‘ Ki ne kívánna ilyen lenni — éppen a mostani lelki száraz
ságban ? ,

De ki veheti magára Isten igéjének ezt a biztató ígéretét?
A fenti félvers a prófétai irodalom egyik legítéletesebb prédi

kációjából való. A hamrt vallásosság, az álszent istentisztelet felett 
hirdeti a próféta Isten ítéletét teljes torokkal. A megtérés esetére 
mégis biztatón ígéri: olyan leszel, mint megöntözött kert, és mint 
vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

Nem is csak egyes embereknek szól ez az ígéret, hanem Jákob 
házának. Isten, népének. Az ige a bűnbánatot tartó egyházról, a meg
térő gyülekezetről mondja: olyan leszel, mint a megöntözött kert és 
a kiapadhatatlan forrás.

Hogyne lenne ez időszerű papi ige!
. Volt-e valaha nagyobb szükség éltető reménységet hordozó gyüle

kezetre? S vájjon ez-e a te gyülekezeted? Krisztus váltságán örven
dező és az örök élet reménységét hordozó áldott közösség-e? Vagy 
pedig kétségeskedés, lehangoltság, bénító közöny és kultikus élettelen- 
ség árad belőle? A halál illatát terjeszti? Akkor megérett az ítélet,re. 
8 Isten már el is kezdte rajta bizonyára ítélete végrehajtását.

Kiapadhatatlan forrás-e a templomod? Felüdülnek-e ott az el
tikkadt lelkek? Erőre kapnak-e a megfáradtak? Meggyógyulnak-e a 
beteg szivek? Mert nincs kétség a felől, hogy Isten a te templomod
ban is áldásdús folyamot akar fakasztani, amelynek a vize életet tá
maszt minden felé. ,,És a folyó mellett, mind a két partján  minden
féle ennivaló gyümölcs fája növekedik f e l ; leveleik el nem hervadnak 
és gyümölcseik el nem fogynak: havonként új meg ú j gyümölcsöt 
teremnek, mert vizök ismét a szenthelyből foíy ki és gyümölcsük 
eledelre és leveleik orvosságra valók." (Ezékiel 47, 12.)

Ív A bűnbánatot tartó egyháznak, a megtérő gyülekezetnek ilyen 
ígérete van.

S ennek az ígéretnek a beváltódása elkezdődhetik m indjárt a 
lelkipásztor, az igehirdető megtérésével. Olvasd csak el Esaiás 58. 
fejezetét a magad számára akkor torkodra fog forrni a teológus el
méleti kérdése: miből tériek meg? Félreérthetetlenül konkrét módon, 
időszerűen olvassa, rád Isten igéié a bűneidet. Éppen azokat, amelyek 
ma torlaszolják el az áldás kiáradásának az útját. A komolytalan

Időszerű papi igék
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Isten-eléjárulást, a kétszívűséget, a gyakorlatában meghazudtolt ke- 
gyességet nem áldhatja meg az Űr. De aki hisz Jézusban, amint az 
írás  mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.

A megtérés ú tjára  lépő lelkipásztor és gyülekezet bizonyosan 
megtapasztalja Isten ígéretének az igazságát: olyan leszel, mint a 
megöntözött kert, és mint a vízforrás, a melynek vize él nem fogy

Ha pedig valakinek hiába beszél az Isten, ha nem tér meg a 
bűneiből, akkor az 58. fejezet után olvassa el az 59.-et is. A me». 
térők ígérete után megtalálja benne az engedetlenek ítéletét is- 
„.-..haszontalanban bíznak és hazugságot beszélnek, gonoszt fogad
nak és vétket szülnek. Vipera tojásait költik ki és pókhálót szőnek- 
aki tojásaikból eszik, meghal; és ha egyre rátapodsz, vipera kél ki’ 
Pókhálójukból nem lesz ruha, esinálmányok fel nem vehető; csele
kedeteik hamisságnak cselekedetei. .. gondolataik hamisságnak gon
dolatai, pusztítás és ro'mlás ösvényeiken. A békesség ú tjá t nem isme
rik . . .  ösvényeiket elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a, békességet. 
Ezért van távol tőlünk az ítélet és nem ér el minket az igazság, várunk 
világosságra, és ímé, sötétség, és fényességre, és ímé, homályban já
runk! Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek 
szemük nincs, megütközünk délben, mint alkonyaikor, és olyanok 
vagyunk, mint a halottak az egészségesek közt.“ (4—10. versek).

Óriási különbség a megöntözött kert tehmése és a pókháló
szövés, a, kiapadhatatlan forrás és a viperatojás-költés között. Pedig 
egy helyről indult a két út. Azoknak, akik elfogadták Isten leleplező 
és megtérésre hívó szavát, csodálatos ígéretét, azok számára pedig, akik 
megmaradtak a bűnben, kárhozatos ítélet.

Te melyiket választottad a magad számára?
És melyik úton járatod a gyülekezetedet?
A megtéréseden fordul meg a dolog!

Csepregi Béla.

A pestmegyei középegyházmegye 1. munkaközössége: Bánsziky (György, 
Hegedűs Lajos, Korim Kálmán, Krecsák János, Maróti János, Mezősi 
György, dr. Molnár Rudolf, Nagybocskai Vilmos, Tóth Károly. Vezette: 
Válint János. A kéziratot készítette: Jávor Pál.

Pestmegyei középegyházmegye 2. munkaközössége: Harmati György, 
Nagybocskai 'Vilmos, Pál Béla, Szende Ernő, Virág Gyula. Vezette' Bódy 
Pál. Kéziratot készítette: Detre László.

Körmendi munkaközösség: Farádl-Németh Mihály, Mátis István, Sár
kány András. Vezette: Nyirő József. Kéziratot készítette: Németh István.

Tatabanyai munkaközösség: Németh Géza, Sólyom Károly,. Imre 
Ernő ref. lelkész, Göllner László egyhm. felügyelő. Vezette dr, Schulek 
Tibor. Kéziratot összeállította: Selmeczi János.

Kemenesaljái, munkaközösség: Molitorisz János, Nagy Miklós, Balázs 
Béla,^ Bánfi Béla, Garam Zoltán, Kutas Elek, Mesterházy Sándor, Mód 
Aladár, Kiss Gyula, Túrmezei János, Tóth János, Váczi Dezső. Kéziratot 
összeállította: Szabó Lajos.



A  gyülekezet imádsága

Imádságok igehirdetés után
Szentháromság után 1. vasárnap. Luk. 12, 13—21.
Urunk- Megváltjuk, életünkben nem sokszor számolunk azzal, 

B"„v eikérik a lelkünket. Minden figyelmünket erre az életre fordít- 
ífuk Itt keressük, ami bennünket megelégíthet, itt keresünk örömöt,, 
boldogságot. Ráerőszakoljuk lelkünkre, hogy legyen boldog és gyö
nyörködjék ennek a világnak javaiban, gazdagságában és kincseiben. 
Mikor pedig nem lehet, szerencsétlennek és boldogtalannak érezzük 

■agunkat és megkeseredett szívvel járunk. Ó, Te tudod, micsoda 
bolondságot csinálunk és mekkora, kárt okozunk magunknak. Tedd 
világossá előttünk is és bolondságunk bűneit bocsásd meg nekünk.
R  Kérünk, adj bizalmat Tebenned, hogy a szegénységben, nincs- 
teknségben meg ne emésszenek a gondok és a haszontalan aggódás. 
Mikor pedig bő termésünk van, sok lehetőség kincsgyűjtésre, őrizz 
nieo- minden telhetetlenségtől és kapzsiságtól.

^ Urunk, cselekedd Szentlelkeddel és áldott igéddel, hogy Te légy 
a mi szívünk kincse és henned keressünk gazdagságút. Attól pedig 
őrizz meg, hogy földhözragadt igényeink kielégítését várjuk Tőled.

Add, Urunk, hogy Benned lehessünk gazdagok. Ámen.
Szentháromság után 2. vasárnap. Luk. 14, 25—35.

I Légy áldott Jézusunk, ki nem hagyod befolyásolhatni magadat 
emberi lelkesedéstől, hanem józan, látó és számolni tudókat akarsz 
a magad követőiül.

Légy áldott azért is, hogy utadnak nehézségeit világosan fel
tártad és már az elindulásnál feladod a. legkeményebb leckét. Tud
juk, így akarsz megőrizni kudarcoktól és szégyenben maradástól, 
őrizz meg félbemaradt keresztyén élettől.

Uram, tudod, hogy ezek az igéid mennyire megnehezítik a Te 
melletted való döntést és mennyi embernek botránkozására vannak. 
Könyörgünk, segíts Szentlelkeddel, hogy Téged szeressünk minden
nél, még szeretteinknél is jobban. Őrizz meg attól, hogy a magunk 
szerelmesei legyünk. Tedd szabaddá szivünket a magad számára.

Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy örömimel vehessük fel 
keresztünket minden nap és kegyelemmel tartsuk, ha nyomorúság 
gainkat a Te nevedben szelíden és alázatosan hordozhatjuk és ha 
éretted szenvedhetünk.

Add Urunk, hogy mindennek tudatában és mindennel számolva 
hozhassuk meg döntésünket melletted. Ámen.

Szentháromság után 3. vasárnap. Luk. 15, 11—32.
Atyánk! Vallunk neked, mint tékozló fiák. Atyai kezedből ka

pott életünket odaadjuk a világnak. Drága ajándékaidat testünk 
hizlalására, kívánságaink kielégítésére, szenvedélyeink lritombolására
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használjuk. Távol megyünk tőled, hogy atyai szived intése és párám r 
csoló szava ne zavarjon bennünket bűneinkben. Életünk megszorul 
napjaiban, növekedő nyomorúságaiban nem látjuk meg bűneink kö- f 
vetkezményeit. Vádolunk érte mindenkit. Lázadunk mindenki ellen 
Ö, Atyánk, legjobban talán Teellened. Vágyakat hordozunk magunk- i 
bán, de azok nem a Te atyai házodhoz vonzanak bennünket, hanem 
külső körülmények változásán csüngenek. Igen, Atyánk, ilyen fiák 
vagyunk mi!

Jelenvaló nyomorúságainkat használd fel jó alkalmul és drága 
eszközül, kérünk, hogy magunkba szálljunk és felmérjük bűneinket. I 
Szóld Országod, drága Otthonunk hazacsalogató igéit, hogy vágy : 
támadjon bennünk utána. Törd meg makacsságunkat, hogy egyszer 
töredelmes, mindent bevalló szívvel álljunk előtted, elítélve magun- 
kát, várva irgalmasságodat.

Köszönjük és áldva áldjuk irgalmas, bűnösöket tárt karokkal 
visszafogadó, megbocsátó, megtérő gyermekeidnek határtalanul örülni 
tudó atyai szivedet.

I

Atyánk, jobb a legkisebbnek lenni a te országodban, mint gaz
dagnak, nagynak, hatalmasnak a világban. Ámen.

Szentháromság után 4. vasárnap. Ián. 8,1 — 11
Légy áldott, Jézus Krisztus, és legyen Tied minden dicsőség, 

mert. Te magad vagy a bölcseség, aki otthon vagy az Atya dolgaiban 
és átlátod e világ fiainak minden ravaszkodását.

Légy áldott és legyen Tied minden dicsőség, ki annyi gyengéd
séggel tudod oltalmadba venni a mindenkitől megvetett és halálra 
kárhoztatott szegény bűnöst.

Légy áldott, ki felejteni tudsz mindent, amivel a bűnös Téged 
illet és teljes szeretettel tudsz megbocsátani még a legelesettebb bű
nösnek is, s féltő szeretettel veszed körül hozzád simuló, bűnbocsá
natodat örömmel fogadó megtérő gyermekeidet.

Végy oltalmadba, megbocsátó és féltő szeretetedbe minket is. 
Bocsásd meg. hogy annyit- fondorkodunk Ellened, csakhogy 
kitérhessünk Előled. Bocsásd meg azt, hogy önigazságunkban elbiza- 
fcódva olyan kegyetlenek tudunk lenni mások bűneivel, és más 
bűnösökkel szemben, a. magunk bűnével azonban észrevétlenül és 
bújva menekülünk vádolóink elől.

Tégy bennünket másokat vádoló kárhoztatókból lábaidhoz omlott 
bocsánatot váró bűnösökké. Ámen.

Szentháromság után 5. vasárnap. Ján. 1,35—51.
Jézus Krisztus, mi Urunk és Messiásunk! Köszön ifik. hogv min

dig elküldöd útegyengetőidet magad előtt, akik ismernek Téged bát
ran tesznek bizonyságot rólad másoknak és szeretettel hivogatiák 
őket Tehozzád. Küldj hű bizonyságtevőket. Tégy ilyenekké minket is.

Köszönjük, hogy Te magad sem zárkózol el a Téged keresők 
elől, hanem észreveszed őket, magadhoz hívod és lehetővé teszed.



ihogy személy esen ismerjenek meg Téged. Hívj Uram magadhoz, hogy 
halljuk szavadat és személyesen ismerhessünk mi is Téged.

Köszönjük, Krisztusunk, hogy választott szentjeid világosan 
felismerték Benned Istennek Bárányát, aki elveszi bűneinket, — az 
Atya Felkentjét, ki eljött, hogy megtartson bennünket, — Istennek 
Fiát, akit az Atya irántunk való szeretőiében küldött nekünk.

Add, hogy mi is Isten Bárányának, Messiásunknak, Isten Fiá
nak ismerjünk Téged, és boldog örömmel tegyünk bizonyságot min
den embernek Rólad.

Inunk, engedd, hogy sokan találhassanak Tehozzád. Ámen.
K. G.

I g e h i r d e t ő  műhelye

Szenthárom ság után 1. vasárnap
Szószéki, ige: Lukács 12, IS—21. Oltári, ige: II. Kor. 8, 1—9.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: 13. v. A  rabbik foglalkoztak bírói 
tevékenységgel. Az ótestámentumi polgárjog szerint az elsőszülött fiú ket
tős részt kapott, viszont ezért tartozott eltartani anyját és hajadon nővé
reit. A 12, 1-ben említett tömegből egy ember szólítja meg Jézust. Míg 
Jézus lelkiekről beszél, a rra  gondol, hogy elintéztethetné Jézussal az anyagi 
ügyeit. —• 15. v. Czieglédy fordítása: Vigyázzatok és óvakodjatok minden 
kapzsiságtól, mert ha valakinek feleslege van is, élete még nincs biztosítva 
az ő vagyona által. — 17—19. v. A kapzsi ember hitetlen: nem Istent 
kérdezi, hanem önmagában okoskodik, önző: csak a maga jólétére gondol, 
öntelt: önmaga terveiben már előre gyönyörködik. —' 20. v. Ahol az ember 
Istent kihagyja a számításából, ott az Isten mindig közbeszól. Afrón =  
oktalanul vakmerő, aki Isten nélkül számol. — 21. v. „Eis theon“ Kecske- 
méthy fordításában: Istenre nézve. V. ö. Máté 6, 20 és 16, 26.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus az ember életének tartalmát a világi 
javakért Isten nélkül ,küzdő telhetetlenség helyett az Istenben megelégedett 
lélek, békéjében látja s hirdeti a mennyei javak elsöbbrendüségét.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. Sokan keresik Jézust 
önző szándékból. Azt remélik, hogy önigazságaik szolgálatába állítható. 
Egyházával szemben is támasztanak hasonló igényeket.

2. Jézus, akit tanítására való hivatkozással mindig szeretnek döntő
bíróul felhasználni, mindenkor kereső Pásztor és Megváltó marad. — 
Aki Krisztus tanításából csak részeket ragad ki, az egész Krisztust elveszti.

3. illetünk, gyökere és biztosítéka nem a  földi vagyonban, hanem az 
Istennel való kapcsolatban van. Ezt igazolja Jézus példázata.

4. Az önmaga és földi problémái körül forgolódó ember csak új 
gcndokat szerez magának.

5. Az önző >ember Istennel szemben háládatlan, az emberrel szem
ben szeretetlen, nincs szociális érzéke. Nem gondol arra, hogy Isten nála
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helyezte el mások javait is. A sáfárságra kapott bőséget, nem tudja. Is^ n 
ügyére és felebarátai javára felhasználni.

6. A vagyonával tervezgető ember gyakran elfeledkezik a halál min
denkori közelségéről. Csak az aratást és a hosszú életet látja, de nem látja 
a bármely pillanatban bekövetkezhető halált. (Fendt.)

7. A vagyon áldás is lehet, ha Isten akarata szerint élünk vele. 
A hívő embernek a vagyona felett is Isten rendelkezik.

A VASÁRNAP JELLEGE: Az ember földi és mennyei gazdag, 
sága közötti különbség. V. ö. az óegyházi evangéliummal: Lukács lfj. 
19—31.. — Az oltári és szószéki ige összefüggése is kimutatható.

Vázlat: Az igazi élet. 1. Ki találja meg? (aki Jézust megtalálta.)
2. Hol találja meg? (nem bővölködésben, hanem az Istenben való gazdag
ságban.)

Ének: 446, 448. . . . . .  , , . , ............Pestmegyei kozepsgyhazmegye 1. munkaközösségé.

Szenthárom ság után 2. vasárnap
Szószéki ige: Lukács U , 25—35. Oltári ige: I. Kor. 1, 25—31.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Jézus az őt meghívó farizeus házá
ból megy el és mindenféle népség (ochlos) követi. Ezek miatt a hallgatók 
miatt kiélezett a mondanivalója (misei =  gyűlöl). V. ö. Máté 10, 37—39. 
Púi eh é itt élet értelmében veendő. A pneumával szemben ez szabja meg azt, 

.amivel szembe kell fordulni (misein). Ou dünatai =  nem képes, nincs 
hatalmában! 27. v. - Krisztus követése és az ebből származó kereszthordozás 
egymástól elválaszthatatlan. 28— 32. v .: A két parabola találkozó pontja: 
számvetés a következményekkel. Az elsőben a Krisztus-követésben való 
megtorpanás nevetségessé teszi az embert, a másodikban annak veszedelmes 
volta jut kifejezésre. A 33. v. nyomatékosabbá teszi a 26—27. v, mondani
valóját. 3U— 35. v.:  A só csak eredeti céljára használható. Jó a só: szép, 
szép, amit tesztek, de ez még nem minden. Mi lesz, ha megtorpantok. A 
forma megmarad a lényeg nélkül (megizetlenült só!). Semmire sem hasz
nálható !

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Jézus tanítványává csak az lehet, aki v é - 
g ig  hordázza a maga keresztjét és úgy követi Őt.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. Perikópánk alkalma
zásánál figyelembe kell vennünk, hogy külömbség van Jézus mostani és 
akkori követése között. E külömbség iránti érzéketlenség eredményezhette 
a remeteséget és szerzetességet ,(Fendt). Akkor előre látható volt, hogy 
milyen keresztet kell vállalni Krisztus követéséért. (26.v.) Ma a Krisztus 
követésével járó kereszt nem ilyen nyilvánvaló. De a keresztjét ma is 
minden tanítványnak hordoznia kell. Keresztviselés nélküli Krisztus-köve
tés nem tanítványság, de nem minden „kereszthordozás14 Krisztus köve
tése. A tanítvány nem maga választja a keresztet, hanem vállalja és hor
dozza azt! A mai ember sok magaválasztotta kereszt m iatt panaszkodik; 
Krisztus tanítványa a vállára nehezedő keresztet örömmel hordozza!

2. Krisztus nem osztozkodik senkivel: „Senki sem szolgálhat két úr- 
nak‘! (Mt. 6, 24.) Krisztus követése szakítás a világgal: „A világ barát
sága ellenségeskedés az Istennel11 (Jak. 4, 4. I. Ján. 2, 15—17). Szakítás

202
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Lgbensöbb kapcsolatokkal is, ha azok akadály Krisztus követésében (26. 
v j legfőképen pedig önmagunkkal!

3 . A tanítványság útja  tehát nem könnyű! Külső, és belső nehézsé- 
Igek, kísértések és szenvedések által tétetünk méltókká az Isten országára 
*(II. Thess. 1, 5.). — Mindezzel számolj, ha Krisztus tanítványa akarsz 
lenni, ha nemcsak Hozzá mégy, hanem Őt akarod követni. De necsak a 
magad keresztjével számolj, hanem elsősorban Krisztus keresztjével,' aki 
által „mindenre van erőnk11 (Fii. 4, 13.). így nem lesz sorsunk se szé
gyen, se pusztulás (28-32. v.). így lehetünk sóvá, amely meg nem ízetle
nül !

AZ ÓEGYHÁZI EVANGÉLIUMMAL (Lk. 14, 16—24.) perikó- 
pánk nyilvánvaló kapcsolatot mutat. Ott a földi javak tartják  vissza Jé
zus követésétől a hivatalosakat, azért itt mindezek megtagadását kívánja.

Vázlat: Krisztus tanítványa vagy-e? 1. Mi a kereszted? 2. Hordo
zod-e és hogyan?

Ének: 430.

Szenthárom ság után 3. vasárnap
Szószéki ige: Lukács 15, 11—32. Oltári ige: Rom. 4, 1—8.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Ez a példázat az elbukottaknak és 
reményvesztetteknek hirdeti: térjetek Istenhez, Ő vár titeket! Az „igazak
nak" pedig: a szeretet mindent elfedez ,(I. Kor. 13, 7/a).

. 15. v. ekolléthé =  rá erőltette, nyakába varrta  magát; Luther: „er
hángtc sich an einen Bürger“. — 16. v. to keration — nem moslék, ha
nem a szentjánoskenyérfa termése, mely disznóhizlalásra, de szegény em
berek táplálására is szolgált. —  17. V.  perisseüó =  bővölködik, dúskál. — 
apolliima' =  i(existenciálisan) tönkremegyek, elpusztulok. 20. v. Angol 
fordítás: nagyon megcsókolgatta, összevissza csókolta. 31. v. teknon =  
mélyebbről jövő megszólítás, mint a hüios: gyermekem, magzatom! Lásd 
még a Lelkipásztor 1948. .évi júniusi számában az első igefeldolgczást!

AZ ALAPIGE MAGVA: Isten atyai szive (büntörlő kegyelem) és mi 
(bűnbánó-megtérő, vagy önigazságban élő emberek).

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Az igének az ad különös 
Időszerűséget, hogy a mai emberiség ugyanabban a  vágyban él, m int a 
tékozló fiú s teljesen függetleníti magát Istentől. Az „atyai portán" kívül 
elprédálja az „örökséget11: a  Lélek gyümölcsei helyébe a test cselekedetei 
lépnek (Gál. 5, 19—22.) s az Isten iránti kezdeti közöny a balgák böl- 
cseségévé válik: 14. zsolt. 1—4.

Isten m agatartása ma is változatlanul ez:
1. Nem ta rt vissza kényszerrel: fájdalommal bár, de elenged; nem 

erőlteti a „fiúságot" (keresztség!), sem az üdvösséget (új élet!).
2. Hozzáfog megtérítésünkhöz; ő támaszt körülöttünk éhséget, hogy 

megláttassa velünk nyomorúságunkat, melyet eddig a  magunk vaksága 
miatt meglátni nem tudtunk s azt, hogy mi magunk idéztük ezt ma-

Pestmegyei középegyházmegye 2. munkaközössége.



204

gunkra; Szentleikével magunkbaszállásra vezet és döntés elé állít: belát 
ta tja  velünk, hogy az életünk széles utján el kell vesznünk, be kell men
nünk a szoros kapun (18. v .) ; bizalmat kelt a lázadókban: van még szá. 
momra hely atyám házában, elmegyek az én atyámhoz; alázatossá tesz- 
nincs igényünk semmire, ha elfogad béresének, az kegyelem lesz; bűnval
lásra indít és bátorságot ad, hogy el is induljunk. — Ha megtérünk, a 
mű az övé, miénk csupán az, hogy lázadó ellenkezésünk helyett engedünk 
az ő Szentleikének; ha nem térünk meg, hitetlenségünk okozta engedetlen
ségünk miatt veszünk el (Epistola!).

3. Az Atya vár. Szeretetét nem oltja ki sem a lázadás, sem a lezüllés- 
koldusként érkező fiának rongyait, szennyét nem útálja, bűnvalló szavát 
elmondatlanul is ismeri, eléje fut, nyakába borul s hiánytalanul helyreállítja 
a közösséget, amelyet a lázadó szakított meg. Kegyelme mérhetetlenül gaz
dagabb, mint ahogy remélni merjük: 22—24. versek. Megszégyenítő szere- 
tetével egyszerre teljesen összetör és teljesen felemel.

4. Az Atyának ez a határtalanul könyörülő szeretete a kegyelemben 
álló gyermekeitől ugyancsak bűnöket elfedező, megbocsátó szeretet, a meg
találtak és megelevenedettek felett testvéri örömmel örvendező szívet igé
nyel. Egyéni és közösségi életünknek alfája és ómegája ez ma is.

Vázlat: lehet a fenti, vagy: az Atya szeretete 1. enged a magunk 
útjára, 2. csődünkből haza vár, 3. megajándékoz és visszahelyez, 4. szerete- 
tével megszégyenít.

A VASÁRNAP JELLEGE: Jézus meghirdeti a gratia praevenienst» 
amely Őbenne öltött testet és ma is Őbenne életi és valóság.

Énekek: 202 és 358.
Körmendi munkaközösség.

Szenthárom ság után 4 . vasárnap
Szószéki ige: János 8, 1—11. Oltárt ige: Róni. 2, 1 l.T.

ALAPIGE MAGYARÁZATA. E z a történet nem tartozik bele János 
evangéliumának összefüggésébe, hanem különálló darab. Stílusa a szinop
tikusokéhoz áll közelebb. Egyes kéziratokban Lukács 21, 38 után áll. Talán 
azért került a jelenlegi helyére, hogy illusztrálja a nyolcadik fejezetben 
Jézus és a farizeusok közötti vitabeszédet. Jézus az asszonyról elhárítja 
a megkövezés veszedelmét, de ennek az a következménye, hogy ugyanazt 
a veszedelmet vonja magára (8, 59). (Lüthi.) 3—4. v. Egy „éppen az 
imént" házasságtörésen ért asszonyt hoznak Jézus elé. II. Móz. 20, 10. sze
rint az ilyen esetben halálbüntetés já r. A római jog viszont nem veszi 
ennyire komolyan a házasságtörés bűnét. A farizeusok Mózes törvénye és 
a római jog ellentmondásából állítanak csapdát Jézusnak. 5. v .: hát te mit 
mondasz? 6. v. A földre-íráshoz lásd Jer. 17, 13. Talán a vádlók neveit 
írta  Jézus a földre. 7. v. Deut. 17, 7. szerint a megkövezésnél a tanuk
nak kellett rádobni a vádlottra az első követ. — hamartalos — anamar- 
talos a legtöbb esetben a szexuális bűn kifejezései. (Lk. 7, 37.) Aki ebben 
a vonatkozásban nem bűnös. . .  9. v. A bűntudatra ébredt vádlók kisompo
lyognak a templomból. A kivonulást a vének kezdik a többiek csak azután 
mernek mozdulni. 10. v. katakrinein: inkább elítélni, mint kárhoztatni.



K i  V. Jézna néni bűnbocsánatot, ad a bűnös asszonynak,*) hanem kegyelmi 
? időt ad néki a megtérésre. (Ján. 5, 14.)

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus leleplezi a gonosz szándékú farizeu- 
ofc álszent ítélkezését, ezzel őket bűneik tudatára, sőt azok beismerésére 

készteti, a bűnös asszonynak pedig kegyelmi időt ad.
I ’ AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Igénkben háromféle em
berről v®11 szó: a gonoszszándékú, Jézusnak csapdát készítő farizeusokról, 
a  kövezni akaró sokaságról és a házasságtörő asszonyról.

A. Az elsők a mózesi törvény és a római jog ellentmondásából akarnak 
jézusn-ak csapdát állítani. Ma is előfordul, hogy sokan ilyen rejtett gonosz 
szándékkal jönnek Jézushoz, Gondoljunk csak az ateisztikus kötekedőkre, 
gjjib a hit- és értelem ellentmondását felhasználva minden áron nevetsé
gessé, sőt lehetetlenné akarják tenni Jézust. Sokan áj tatosságukkal, hízel
kedő álszent beszédükkel leplezik sötét cselekedeteiket és gonosz szándéku
kat, Krisztus testét azonban ma sem kell ilyenektől félteni. Jézus ma is 
ártalmatlanná teszi, sőt sokszor bűneik belátására bírja az ilyeneket, az 
anyaszentegyházat pedig kimenti a csapdából.

2. A kövezni kész sokaság is mindig közöttünk van. A más bűnét 
számon tartó és azon mindenkor megbotránkozó és azt elítélő, más szemé
ben szálkát kereső, az igehirdetésben és bibliaolvasásban mindig csak má
sokra ismerő „jó“ keresztyének ezek. Templomaink tele vannak az ilyen 
hallgatókkal. Igehirdetésünkben állítsuk ezeket az embereket szemtől-szembe 
Jézussal, mert csak így lesz a mások bűne helyett a  saját bűnük égetővé 
és szorongatóvá a számukra.

3. Talán nyilvánvaló bűnös emberek is lesznek szép számmal szószé
keink alatt. Ezek felé hangozzék el az örömüzenet, hogy Jézus nem ítéli el 
őket, de nem is ad engedélyt bűnös életük folytatására, hanem kegyelmi 
időt ad nékik a megtérésre, hogy igazán ráeszméljenek bűneikre és Nyo
morult bűnös életüket oda vihessék egyszer Jézus elé. így majd elnyerik az 
igazi gyógyulást, a bűnbocsánatot. Igehirdetésünknek oda kell jutnia, 
hogy minden hallgatónk rádöbbenjen: ha nem is mutogatnak rám  ujjal, 
de mégis én vagyok az a bűnös asszony, akin csak Jézus kegyelmes sze- 
retete segít. Milyen jó, hogy a kegyelemnek ez a  gazdag forrása ma is 
buzog a számunkra.

Vázlat: lehet a fenti. Tatabányai munkaközösség.

Szenthárom ság után 5. vasárnap
Szószéki ige: Ján. 1, 35—51, Oltári ige: I. Móz. 12, 1—1,.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: Mt. 16, 16 értelmében vehető hit- 
rejutásokról itt még nem lehet szó. A szereplők mindegyike a Messiás-várás 
izzó légköréből került Jézushoz. A legtöbb úgy látszik előbb közvetlen vagy 
közvetett kapcsolatba jutott a Keresztelő mozgalmával. 36/b. vagy a 29. 
v.-ben található s egyes kéziratokban itt is kiegészített alakja szerint, n

5) Látásom szerint: ad bűnbocsánatot, mert az ítélet felfüggesztése 
-az eddigi bűnök megbocsátása, amellyel együttjár azonban az új élet pa
rancsa és lehetősége. (Szerk.)
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Keresztelő ajkán Es. 53. értelmében gondolható el (airón: hordozza). János 
megfogalmazásába azonban belejátszik Jézus halálának teológiája és a 
páskiibáráníj-képzet is ,(airón: elveszi). 38. v. Az akoloutheoi Igének mind- 
két értelme megvan: követni: 1. utámamenés, 2. tanítvánnyá-levés értelmé
ben. Azzal, hogy szól hozzájuk Jézus, megkönnyíti a hozzá való csatlako
zásukat. 39. v. Babiloni időszámítás szerinti 10 óra, a mi időszámításunk 
számaival délután 4 óra. Az időpont megjelölésével az esemény döntő jelen
tőségét fejezi ki, egyben benne van a személyes visszaemlékezés elevensége. 
40. v. A két tanítvány közül csak András neve van megemlítve. A másik
ban m ár régi írásmagyarázók is az euangéliom szerzőjét látták. 41. y. 
Jelentős kéziratok „proton" helyett ,.prőtost“ hoznak, ez még inkább alapot 
ad annak a feltevésnek, hogy a sorok mögött ott van a testvérpároknak a 
synoptikusokból jól ismert együttes csatlakozóéba Jézushoz. András találkozott 
elsőként az ő testvérével, de ugyanígy találkozott a testvérével János is, 
42. v. Jézus prófétai látása adatja Simonnak Péter nevet, Nem. azt látja 
Jézus, aki előtte van a maga jellembeli adottságaival, hanem ezt, aki ebből 
az álhatatlanból Isten újjáteremtő kegyelme révén lesz. Ezzel együttjár, 
hogy a Biblia nem a személyt emeli ki, hanem Istennek adja meg azt a 
dicsőséget, aki azzá teheti az embert, ami egyelőre még nem. 44. v. Bizcnv- 
nyal van jelentősége annak, hogy Fülöp András és Péter városából való. 
Talán lelkileg is közel állottak egymáshoz. 45. v. „Méze' és a próféták" 
általában az egész ótestámeníomot jelenti, nem annak egy bizonyos köny
vét vagy helyét csupán. A Natanael-név jelentése Isten ajándéka. Ö a tanít
vány! listában nem szerepel. Bertalannal szokták egynek venni. „A József 
fiá“-ból nem lehet messzebb menő következtetéseket levonni. Fülöp kora 
szokása, szerint nevez meg valakit az apjáról, és lakóhelyéről. 46. v: Nátá- 
náel bizonnyal mint írás-ismeretére büszke „izraelita" utasítja el Fülöpöt 
Názárettel. Az egyszerű, de megtapasztaláshoz jutott ember rövid érvelése 
azonban a „legjobb orvosság az előítélet ellen" (Bengel). 48. v. Bizonnyal 
valami fügefa alatti élményre céloz, ami megismerteti Natanaellel azt a 
Jézust, aki tudja, mi van az emberben .(1. 2, 25). 49. v. üios tou fheou: 
Jézus Istentől való eredetét, „basileüs tou Israél“ : a Messiást jelzi Nátánáél 
lelkesült kitörésében. 51. v) Visszautal Jákob történetére. Akik Nátánáélhez 
hasonlóan hisznek, új viszonyba kerülnek Istennel. Jézusnak az Istennel 
való teljes egysége teremt a számukra új helyzetet.

AZ ALAPIGE IRÁNYA. Jé ziis ügye így terjed: embertől emberig, 
„hitből hitbe“.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: A Lélek munkája nincs 
a részünkről megszokott keretekhez kötve. Néki nincs feltétlenül szüksége 
tömegre liturgikus formákra. Egyre nagyobb a személyes szolgálat jelen
tősége a megindultak részéről. A z ébredési mozgalomban nagy jelentő
ségre jutott konferenciák jórészt így kapják résztvevőiket, aki ott volt, elin
dít mást hozzátartozói, földiéi, barátai vagy ismerősei, esetleg a roköngon- 
dolkozásúak köréből.

Nem elég csak a Judea pusztájába eljutni, Keresztelő Jánosig! Nem 
élég csak embereket megismerni és meghallgatni, akik előtt feltárult 
valami Isten kijelentéséből. A cél: Jézushoz jutni, Vele személyesen talál
kozni! Tapasztalat: hogy az Ő „meglátása11 győz tudatlanság, kétely, velünk 
született mozdíthatatlanság felett. A hittan fogalmaiban azt jelenti ez, 
hogy az emberi bizonyságtétellel akár igehirdetésben, akár személyesen



történjen az, együtt kell hogy járjon á  Szentlélek belső bizonyságtétele. 
Cíak másodrendű kérdés, hogy az Űr ott — teszem fel az istentisztelet 
latj __ beszél-e az ember leikével, vagy a valamikor hallott igét eleveníti 

‘fel bizonyos helyzetben.
Fontos az „egy szükségesre*1 helyezni a hangsúlyt. A Jézus korabeli 

messiási váradalmakból eléggé kiesett Es. 53. Keresztelő Jánostól is meg
szokottabb volt hallgatóinak tisztító szórólapát és az irtó fejsze emlegetése,, 
semmint, az Isten bárányáé, aki elveszi a világ bűneit, de ői feladta a maga 
elképzeléseit és a neki inkább testhez álló váradalmait s engedte, hogy 
a Lélek adja az igéi az ajkára. így lesz szinte magát megtagadva a ke
reszt prédikátora (Grünewald oltárképe), aki annyira kicsivé lett a Nagy- 
felismerésében, hogy saját mozgalmát is felszámolja s átállítja a jézusi 
vonalra. Ezt az utat minden igehirdetőnek meg kell járnia, hogy áldo
zatul ne tsseii korszerűség, divat, emberek érdeklődése, egyénieskedés kí
sértéseinek. Mert minden látszatérdeklődé::en túl végre is csak ez kell 
mindenkor és mindenütt: Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.

Igehirdetési vázlat: Utunk: 1. Az emberektől Jézushoz, 2. Jézustól 
az emberekhez.
I  . Ének: 413. Kemenesaljái munkaközösség.

P a p o k  m in t a  p é n z  s á fá ra i
Túróczy Zoltán püspök egyik legutóbbi, anyagi vonatkozású, 
egyházkerületi körlevelét ezzel vezette be:

Keresztyénségünknek minden vonatkozásban meg kell mutatkoznia. 
„Nem fejtethetik el a hegyen épített város" (Mt. 5,14). Meg kell látszani 
gazdasági életünkön, közelebbről a pénzkezelésünkön is.

Világosan kell látnunk, hogy nem mind az enyém, ami nálam van, nem 
mind a birtokom, ami a kezelésem alatt áll.
: .-. Isten azzal is munkálja az emberek összetartozandósági érzését, és a 
felebaráti szeretetek hogy a nélkülözők szükségleteinek kielégítésére szolgáló 
anyagi lehetőségeket másoknál helyezi el s ezek a mások nem mindig a tehe
tősebbek. Az ötezer ember megelégítésénél Jézus az éhes emberek számára 
elkészített eledelt a szentén éhes tanítványok kezébe tette le. (János 6,11). 
A kezeim között levő anyagiak egyrésze tehát Isten szeretet-tervének költség- 
vetési tétele.

Azt is világosan kell látnunk, hogy a kezeink között levő anyagiak egy 
részére Isten maga tart számot. Egyházunkban egyre világosabban jelentkezik 
a tized kötelezettségének gondolata, mégpedig igen örvendetesen nem a tör
vényeskedés, hanem a hálaáldozat köntösében. Malakiás 3,8 világosan, ki
fejezi, hogy Isten jogot is formál a tizedre s csalónak tekinti azt, ki a sáfár- 
ságára bízottakból Isten fenntartott kincsét ki nem szolgáltat jai.

Aki a rábízott, de nem az ő tulajdonát képező összeget saját szükség
leteire, vagy másra fordítja, az e világ ítélete szerint is sikkasztó. Kezeljük 
úgy egyházunk pénzügyeit és saját anyagi ügyeinket is, hogy Isten szemében 
sikkasztóknak ne találtassunk.

Szeretném, ha szolgatársaim ezt a főikép pénzügyekkel foglalkozó kör
levelet ezzel a biblikus látással a lelkiismeretükön keresztül olvasnák.
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Mindenekfölött az evangélium!
Thurneysen Ede baseli professzor előadása Budapesten
Még köztünk időzik a svájci református egyház két jeles teoló

gusa, Thurneysen gyakorlati teológiai professzor és Lüthi Walter 
borni lelkész. Magyarországi kőrútjukat Budapesten a Református 
Teológiai Akadémián tartott egynapos teológiai konferenciájukkal 
kezdették meg (jún. 8.). Ezen szép számmal jelentünk meg, evangé
likus lelkészek is.

Most Thurneysen előadásáról kívánunk beszámolni. Előadásának 
címe: A  szabad kegyelem üzenete az igehirdetésben, lelkigondozásban 
és nevelésben. Voltaképpen minden mondatával azt bizonyította 
hogy keresztyén életünkben, egyházi szolgálatainkban mindenekfölött 
való az evangélium! S ha nem is mutatott rá a törvény és evangé
lium közt fennálló kvalitatív különbségre úgy, ahogyan mi Luthertől 
tanultuk, nagyon jól esett az evangéliumnak, a kegyelemnek, a feltét
len bűnbocsánathirdetésnek az a nyomatékos kiemelése, mely elő
adását elejétől végig jellemezte. Előadása után egy sereg kérdéssel 
ostromolták meg. A kérdezők nagyobbrészt a református ébredési 
kegyesség képviselői voltak; a bünbánat, a  megtérés helyét keresték 
Thurneysen egyoldalúan evangéliumos teológiájában; itt-ott kritika 
alá is vonták tételeit. <3 azonban remekül védekezett s rögtönzött 
feleletei szinte meggyőzőbbek voltak írásos dolgozatánál.

Kommentár helyett megkíséreljük magának az előadásnak váz
latát papírra vetni. Hadd szerezzen róla tudomást minden evangé
likus lelkésztestvér.

Mi a szabad kegyelem üzenete? Szabad kegyelem csak egy van, 
az Istennek Jézus Krisztusban felénk fordult kegyelme. Találunk 
ugyan irgalmas odafordulást a szentíráson kívül is, valami kegyelem- 
félét a pogánvoknál, a szekuláris világban is. Csakhogy az nem sza
bad kegyelem, mert nem feltétel nélkül való. Ellenkezőleg számításon 
alapszik. Szeretek, megértek, hogy engem is szeressenek, megértsenek. 
Ha elmarad az ellenszolgáltatás, akkor irgalmasságom úgylehet ha
ragra változik. Egy mértföldre elmegyek a baráttal, kettőre már sen
kivel, az ellenséggel pedig egyre sem! Ily határolt az emberi kegve- 
lem.

Istennek a Jézus Krisztusban adott feltétlen kegyelmét Máté 18, 
23—35 példázata világítja meg. Középpontjában a király cselekedete 
áll. Miért engedi el a nagy adósságot? Cselekedete nem ésszerű, 
hiszen valamit behajthatott volna az adóson. A jogérzékünket is 
sérti mert a bűnt büntetni kell; semmi nincs, ami jobban megrázná 
a világ rendjének alapjait, mint a feltétel nélküli megbocsátás. Nem 
is pedagógiai szándékból cselekszik így a király. Azért cselekszik így, 
mert hatalma van rá, hogy úgy cselekedjék, ahogyan neki tetszik, 
nincsen kötve^ értelemhez, joghoz. Isten szabad. Ebben van Isten- 
volta. 8  úgy él szabadságával, hogy irgalmas, mégpedig feltétel nél
kül, határtalanul, ok nélkül irgalmas. E?; a szabad kegyelemről szóló 
üzenet.
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Mit jelent ez mármost i g e h i r d e t é s ü n k r e  nézve? Azt, 
R ogy a z ig e h ir d e té s ü n k  e g y e t le n  és e lé g sé g e s  tá r g y a  a. b ű n -  

7  ír‘tárult C sa k  ha ez  a  ta r ta lm a ,  a k k o r  J é z u s  K r i s z tu s r ó l  v a ló  b iz o n y 
sá g té te l.

A részletekbe menve három dologról kell szólani.
1. A  p r é d ik á c ió  f o r m á já r ó l .  Ez nem lehet más, mint tiszta 

maoyarázat (Auslegungspredigt). A bűnbocsánatot a próféták és 
apostolok mint eseményt (Ereignis) tanúsítják. Az első tanuk iránt 
való engedelmességben kell elfogadnunk és továbbadnunk. Küldöttek 
vagyunk, csak szolgák. Önuralmat kell hát gyakorolnunk. Parancsot 
teljesítünk. Csak leolvassuk az ige tábláiról az üzenetet és tovább
adjuk- Tilos a retorika minden műfogásával.

2. A  s z a b a d  k e g y e le m r ő l  s z ó ló  p r é d ik á c ió  ta r ta lm á r ó l .  Nem tör
vényt, morált, világnézetet, eszméket vagy elveket, hanem az evan
géliumot hirdetjük! Azt a „fellélekzést", amit Jézus Krisztus hozott 
az embereknek. Ne igyekezzünk lelki hegymászásra. Az evangélium 
minden kegyes görcsnek a végét jelenti. (Később az egyik hozzászóló 
kérdésére megmagyarázta az előadó, mit értett „kegyes görcsön" : 
azt. almikor az ember a maga erejével akar elkészülni vagy amikor 
belehajszolunk valakit az önvádolásba, hogy majd a mélyponton hir
dethessük neki a kegyelmet!) Hol marad hát a bünbánat, a meg
térés? Ne féljünk attól, hogy megrövidül ott, a bűnbánat, ahol a 
bűnbocsánat hirdettetik! Éppen a bűnbocsánat hirdetésével mond
juk ki a legnagyobb ítéletet: elveszett ember vagy, rászorulsz a 
kegyelemre. Ezért ne használjuk igehirdetésünkben a szokott sor
rendet : először lefesteni a bűnt, utána hirdetni a kegyelmet. Jö j
jön elsőnek is a kegyelem és utoljára is a kegyelem és bcleburkolva, 
bélerejtve a bűnről mondandó. Soha máskép 1 A prédikációnak min
dig felülről kell jönnie, 3000 méter magasról kell alászállnia a mély
ségbe, s a'mi lenn van, azt is azonnal föl kell vinni a magasságba. 
A prédikációhoz ilyen magaslati levegő kell. A morálprédikációval, 
a puszta bűn-prédikációval semmire se megyünk. „Jézus Christus- 
Predigt". ami kell.

3. Harmadszor áll az a követelés, hogy p r é d ik á c ió n k n a k  m e g  
k e ll az e m b e r e k e t  s z ó lí ta n i ,  támadni, meg kell változtatni, újítani. 
Történnie kell valaminek. A „feliéiekzés“ . a lélekzetvétel avégett 
adatik, hogy annál nagyobb léptéikéi induljanak előre. Ja j annak 
az igehirdetésnek, amely nem támaszt engedelmességet. Ehhez per
sze ismernünk kell az embereket. A kegyelem be akar hatolni a 
hallgatók valóságos életébe. Az igehirdetőben, amikor ott áll a gyü
lekezet előtt, az egész gyülekezetnek, sőt az egész világnak és az 
egész korszaknak jelen kell lennie. Ilyen értelemben kell időszerű
nek lennie, amikor a szabad kegyelmet hirdeti. Csak semmi hamis 
áhítat, holt ortodoxia. Az egyik oldalon az Írás. a másikon az élet 
és a két pólus között villámlik az ige üzenete. Ne tartsuk a szokott 
rendet : először magyarázat, aztán alkalmazás; explicatio és appli- 
catio egymásba szövődjenek.

Szólt még az előadás, de már csak röviden arról, hogy mit 
jelent az Isten szabad kegyelmének hirdetése a le lk ig o n d o z á s u n k r a  
és a n e v e lé s ü n k r e  nézve.
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A lelkigondozás a szabad kegyelem hirdetése az egyén számára. 
Soha ne tételezzük fel, mi lelkipásztorok, hogy akad olyan ember, 
akit Jézus nem akar elfogadni. Állítsuk magunk és az emberek 
közé mindig Krisztus keresztjét. A kereszten át beszéljünk az em
berekkel. Tehát mint olyanokhoz, akiknek szintén megbocsáttattak 
a bűneik. És minden nyomorúságukkal, bajukkal jöhetnek az Isten 
békességébe. Itt tért ki Thurneysen a gyónásra, amely hozza az 
egyes embernek a nagy „fellélekzést.“

A keresztyén nevelés célja a szabad kegyelem hitére való el
vezetés. Egyetlen nevelő sincs, aki ezt a hitet megadhatná a gyer
mekeknek. Egvedül Isten teremtheti meg halottakat támasztó igéje 
által. A keresztyén nevelés lényegének megmutatására Ábrahám 
és Izsák példáját vette Thurneysen pompás alkalmazással. Ábrahám 
minden hívőnek atyja, s ezért Izsák a hit minden gyermekének pél
dája. Izsáknak léte elképzelhetetlen volt. Ábrahám őt kegyelemből, 
egyedül Isten csodájaképpen kapta. Az Isten népéhez^ való tartozás 
nem örökölhető, sem másképpen emberektől át nem vehető tulajdon
ság. Isten gyermekének lenni kegyelem, mégpedig csak kegyelem! 
Mit, tehet a nevelő? Adja tovább az igét a gyermeknek! Ábrahám
mal együtt reménykedve higyjen a gyermekekre nézve: Isten tá
maszthat örökösöket ígérete szerint. Remélni és hinni azonban annyi, 
mint imádkozni; ezért nevelni is annyi, mint imádkozni. Éppen 
a nevelés bizonyítja előttünk legvilágosabban: nem lehet másról szó, 
csak Isten szabad kegyelméről! Aki Isten szabad kegyelmében bízik, 
mint nevelő sem szégyenül meg.

Mint már említettük, előadása után többen kérdéseket tettek fel 
Thurneysen professzornak. A kérdezők többségéből aggodalom szava 
hangzott föl : szabod-e ilyen egyoldalúan az evangéliumot a kegyel
met hirdetni? Hol marad a törvény, a bűnbánat, a megtérés? A kér
désekre meglepő elevenséggel és szemléletességgel felelt a professzor. 
Egy-két gondolatot ebből is följegyzünk.

A törvény és evangélium elválaszthatatlanul egy. A megigazu- 
lést és megszentelődést, a hitet és bűnbánatot vagy' engedelmes
séget tehát nem szabad szétválasztanunk. De mégis az evangélium az 
átfogóbb! Ebbe van belezárva, belefoglalva a bűnbánat, a, megszen- 
telődés. Az evangélium minden mondatában megtámadja az embert-, 
de mégis evangélium marad. — Hol marad a bűnbánat? Egyr édes
anya azt mondja gyermekének: szeretlek, tégy, amit akarsz, az én 
szeretetem megmarad. Ha ezt a gyermek valósággal megértette, így 
szól: igyekezni fogok! lm, ez a bűnbánat. Ha a gyermek ezt nem 
teszi, akkor a szeretet üzenetét még egyáltalában nem hallotta meg. 
Ilyenkor sincs más tennivaló, mint ú jra meg újra hirdetni néki a 
szeretetet. míg föl nem fogja. ,,Állítom, a morál rosszá teszi^ az em
bereket! Csak a kegyelem teszi őket jóvá." Isten jósága hív bűn- 
bánatra. — Jézus Krisztus örök ítéletről szóló szavai se mások, mint 
az ő nagy szeretetének legvégsőkig elmenő intelmei az emberekhez: 
ne rohanjanak a szakadékba. — Igaz, vannak „megkeményedettek", 
de ezek is beletartoznak azokba a „megfáradtakba", akiket Jézus 
magához hív.



Végül hatalmas intésként mondotta: előadása nem azoknak 
szólt, akik már ,,túl“ vannak a megtérés szoros kapuján, csak azok
nak 'akik ú jra  meg újra átmennek rajta! Róm. 8 ugyan a  keresztyén 
ember életében mindig túlsúlyban van Róm. 7-el szemben, de mindig 
újra át kell mennünk, át szabad mennünk az elvettetésből az el
választásba. A kiválasztás titka mélyebb a mi sztatikus megállapí
tásainknál.

Mintha Luther szavait hallotta volna az ember a 95 tétel elejé
iül. Mintha a simul iust-us simul peccator tanítása csengett volna át 
a hangokon.

A magyar evangélikus evangélizáció éppen az elmúlt évben tett 
nagy lépést a bűnbocsánat evangéliumának, a feltétel nélküli fel- 
oldozásnak bátor újrafelfedezésére. Visszhangot kelthet hát benne 
Thumeysen professzor előadása.

De. élmény volt minden hallgatónak s bizonyára eszméltető azok
nak is, akik nem érthetnek vele egyet.  Scholz László.

Folyik az evangelizáció
és ebben minden dicsőség az Istené, nekünk pedig minden okunk megvan 
orcánk pirulására. Folyik az evangélizáció, mert kiáradt Krisztus szorongató 
szerelme, amellyel némelyeket arra késztet, hogy szólják, másokat pedig arra, 
hogy szomjasan keressék és hallgassák a megöletett Bárány örömüzenetét. 
A megindult éhredés oka tehát semmiképpen sem kereshető a régi papi nem
zedékhez képest megújult mai lelkésznemzedékben, sem a második világhábo
rúval reánkzúdult sok nyomorúságban, hanem egyedül az élő Krisztusban, aki 
megkönyörült bűnben és kárhozatban sínylődő gyülekezeteinken és Szentlelke 
által olyan bőségesen töltötte ki reánk az Ö szerelmét (Róm. 5, 5), hogy az reá
szorított, odaszorongatot.t bennünket az evaogélizációra, az ébresztésre.

Ugyanígy sürgeti az ébresztést és szorongat az evangélizációra a pokol 
hatalmának a feltámlása. Gyülekezeti tagjaink életét megismerve (önmagun
kat sem vonva ki a vizsgálat alól) egymás után láttatnak meg a Sátán szé
dítő mélységei. Mennyi hitetlenség kötözi a sziveket, hogy röpködnek a ká
romlások; iszákosságnak, kicsapongásnak és a test- és vér egyéb megkötö- 
zöttségeinek mekkora bilincseiben nyomorognak magános és családi életek. 
Gyűlölségben eltorzult szivek felett nemcsak a nap megy le estéről-estére, 
de még a halál órája is megbocsátani nem tudó szivek ezreit találja készü
letlenül. Mennyi zúgolódás és perbeszállás az Atya megpróbáló keze alatt. 
Mennyi felemás iga, amelyben megvan ugyan az istentisztelet látszata, de a 
szív napról-,napra mégis a,z ördög atyának engedelmeskedik. Milyen döbbe
netes volna olyan kutatás, amely azt vizsgálná, hogy vájjon, evangélikusaink- 
niak hol vannak a kincseik? Földön-e, vagy a mennyben? Mert ahol a ti kin
csetek, ott a szivetek is . . .  Mennyi hűtlenség, engedetlenség, tunyaság, Isten 
ügyének a szégyenlőse teszi igen kedvessé a sziveket, ó de nem Atyánk 
tekintete előtt, hanem a Hazúgság Atyja előtt! Amikor így feltárul előttünk 
igazából az, hogy nekünk nem testtel és vérrel van. hajunk, hanem a minket 
kárhozat felé sodró sötétség hatalmasságai ellen, akkor hogyne látnánk tisz
tán azt, hogy jaj nekünk, ha nem végezhetjük az evangélizálást, a szabadu
lás útjának hirdetését.

A Sátán mélységei meglátása feletti szoroogattatásunk és Krisztus ki
áradó mentő szerelmének a szorongatása együtt adják meg az evangélizáció
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mondanivalóját. Ügy látom, hogy Jézus azért küld némelyeket evangélistákul 
hogy az ő evangéiizáló szolgáinak egyetlen röviden megfogalmazott, szívre- 
hulló üzenetük legyen: Van Sátán, az erős fegyveres és nyomorúságos, kár- 
hozatos az ő rabsága, de van szabaditónk, az erősebb Jézus Krisztus! (Luk. 
11,21—22.) Hisszük, hogy ennek az örömhírnek a szívekig való eljuttatását 
bízta reánk Jézus az evangélizációban. Ezért van szolgálatunk középpontjá
ban a bűnbocsánathirdetés. Mert aiz erős Sátáni műve mindig a a bűn, a gol
gotái kereszten pedig erősebbnek bizonyult Jézus Krisztus műve, a bűn- 
bocsánat. A bűnbocsánathirdetés éppen ennek az elvégezett, kivívott győze
lemnek a hirdetése. Hogyne volna jó és elengedhetetlen dolog hirdetni a 
bűnös szív számára életében először is, de akár ezredszer is azt, hogy Jézus: 
vérében van bűnbocsánat és üdvösség?! Jó és pótolhatatlan lehetőségünk az, 
hogy mindig ugyanazzal a bűnbocsátó kegyelemmel erősíthessék meg a szív 
(Zsíd. 13, 8—9.)

Ezért használjuk fel az evangélizációkon a íeloldozások, magángyóná
sok alkalmait arra, hogy a sziveket egyenként megörvendeztessük a bűn- 
bocsánat kegyelmével. Tudjuk, hogy innien-onnan éppen a feloldozás miatt 
érik vádak az evangélizációnkat, mondván, hogy a feloldozás központbaállí- 
tásával elsikkad a meg&zentelődésnek, az új életnek a követelménye. Hadd 
idézzünk ezzel kapcsolatban Barth Károly „Kis Dogmatikájáéból. Barth, aki 
ezekben az előadásokban olyan sűrűn hivatkozik Lutherre, a,z alábbiakat 
mondja: „Most ne mondja senki: Csak bocsánatból élni nem elegendő. Ez 
a kifogás már a Credo ellen is felhangzott és még élesebben a reformátorok 
ellen. Micsoda bolondság! Mintha nem éppen ez, nem éppen a bűnök bocsá
nata lenne az egyetlen, amiből élünk, minden erőnek az ereje. Mintha ezzel 
nem mondtunk volna meg m indent.. . Mert csakis innen lehetséges az igazi 
ethiika, létezik a jónak és rossznak igazi kritériuma11 (122. old.).

Jézushoz térve és vele járva is bűnbocsánatból élünk és ezért boldogok 
vagyunk, hogy az evangélizációnkban Jézus bűnbocsátó és új életet teremtő 
vére felett nem skrupulizálunk, azt nem próbáljuk mással pótolni, sem nem 
fukarkodunk vele, hanem hirdetjük bűntörlő vérének hatalmát felszabadultan, 
bőségeisen, úgy, ahogy a mi Urunknál, a kegyelmet pazarló módon osztogató 
Jézusunknál láttuk és ahogy Tőle a biztatást ma is kapjuk.

Sok öröm ben
van részünk ebben a szolgálatban. Láthatjuk,' hogy az Ürban végzett mun
kánk nem hiábavaló. Ennek az örömnek tulajdonítható az, hogy az evangé- 
lizáció folyamán a sok szolgálati alkalom ellenére az evangélizációs hét vége- 
felé nem csökken, hanem nő a frissesség, a munkakedv, látva azt, hogy az 
Ür csodásán működik. Szolgálati nyomorúságaink, kevés hitünk, engedetlen- 
kedő szívünk ellenére mindig láthatjuk, hogy ha nálunk minden elégtelen is, 
Nála mindig van elég kegyelem arra, hogy egy-két gyermeke hazataláljon. 
Az evangélizációs beszámolókból csak szürke mondatokat olvasunk: sokan 
kértek (eloldozást. .. többen keresték a> magángyónás alkalmát. . .  sok volt 
a' magánbeszélgetés. Jói tesszük, ha ezek a szürke mondatok olvasásakor 
mindig hálát adunk Urunknak, amig átmelegszik a szívünk és együtt érzünk 
azokkal, akik számára ezek az alkalmak felejthetetlen, boldogságot hoztak. 
Kínzó bűnök vettettek Jézus vére által a messzeségbe, hogy soha elő ne 
jöjjenek. Életunt szivek lesznek örvendezővé. Itt születik meg a harci kedv 
a Sátán támadásaival szemben. Itt veszik fel meggyötört életű asszonyok, 
férfiak az addig utált keresztet, mint valami drágakövet és itt kezdik életük
ben először csókolgatni a kezet, amely dorgál. Itt hull le a lepel az addig 
unalommal forgatott Biblia lapjairól, mert a Megváltóval találkozó szív szá
mára megnyílik az ige kincsesháza. Itt születnek a közvetlen, gyermeki imák 
és itt ajánlják fel magúkat a szivek Jézusnak hálaáldozatul. Itt mindenki:
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tudja, hogy lelkicsalád közössége nélkül nem lehet tovább élnie. Ezeket az 
ürömöket látni az arcokon, hallani a bizonyságtevéseken; ez az evangélizáció 
öröme.

Hogy sok ilyen megindulás életerős keresztyén életté változik az evan- 
gélízáció után,, amellett az bizonyít, hogy evangéllizációiriknak, konferenciáink
nak a látogatói elég nagy számban azokból tevődnek, akik hitrejutott család
tagjaiknak, ismerőseiknek hívására jönnek. Minden: bizonnyal azért, mert 
hitrejutott testvéreink nem csak kegyes beszéddel, de megújult életükkel 

. is hívogatnak.
Nagy öröm látni azt, ahogy a lelkészek között növekszik a testvéri 

közösség éppen az ébredés következtében, Valaki azt mondta, hogy hitre- 
jutása előtti lelkészi szolgálata^ alatt nem volt egy barátja sem és csak irígy- 
kedni tudott társaira. Most végétért ez a farizeusi, hűvös, hivatalos viszony 
és azt sem tudja, hogy hány lelkitársa van, akikkel öröm találkozni.

Az ifjúság között is örvendetesen sokan vannak, akik fiatal életükben 
tisztán látják, hogy Jézus nélkül semmit sem cselekedhetnek és ö t választ
ják életük vezéréül. Még az én teológus koromban konferenciai, bibliaórai 
beszélgetések alkalmával boldogok voltunk, ha egy-két ifjú akármilyen peri
ferikus „vallásos kérdést" felvetői szíveskedett. Most Isten Lelke szívükre 
helyezte sokuknak az igazi kérdést: Miképpen nyerhetem el az örökéletet?

Nagy dolog az is, ami az otthonokban történt. Sok földes vagy padlós 
hajlékba vonult be az evangélium. Olvassák a bibliát, éneklik énekeinket, 
használják a bibliai vezérfonalakat, megrendelik az Elő Vizet. Jellemző a meg
beszélésekre, hogy most már inkább az a probléma, miképpen lehet a csendes
órát biztosítani, hogyan lehet megoldani a családi közös áhítatot? Az Ür, 
aki elkezdte az otthonaink meghódítását, biztosan, végbe is viszi.

Szétszórt egyházunk szórványéletét is, biztató örömmell töltötte el az 
evangélizáció. Hiszen a szórványevangélikus helyzete csak addig kétségbe
ejtő és fenyegeti egyházunkat veszteséggel, amíg szórványhivünk alszik az 
ő bűneiben.

Mihelyst hitrejutott és közössége van az élő Jézussal, megszűnik árva
sága. Megszűnik a nyomasztó kisebbrendűségi érzete, hiszen kis szór
ványában lehet ő egyházunk élő hitű gyermeke éppen úgy, mintha a 
templom tövében lakna. Megérti, hogy az Ür számára a kettő drágább 
lehet, mint a kétezer. Van bibliája, van háziáhítata. Vannak összejöve
teleik, ha ketten-hárman vannak, akkor is.

Eljár konferenciára, benne van az ébredés vérkeringésében és így nem fél 
semmitől a kicsiny nyáj. És ha a pásztora, meglátogatja az ilyen szórvány- 
híveit, még ő erősödik és tér vissza lelkiajándékokkal, mert nincsen szivet 
erősítőbb látvány annál, ahogyan a hitrejutott szórván,yhive,in,k a maguk 
kicsinységükben, utolsókból elsőkké lesznek.

Nagy örömmel keli látnunk azt is, hogy a különböző gyülekezetek tag
jai mindig több és több alkalommal találkoznak egymással. A régebbóta 
megrendezett közösségi konferenciák mellett mostanában, havonta, vannak sok 
helyen gyülekezeti csendesnapok is. Nagyszerű alkalom arra; hogy a külön
böző gyülekezeti é,s közösségi életeket megismerhessék híveink. Amikor el
hangzanak a különböző beszámolók, nyilvánvalóvá válik az, ami szomorúsá
gára és az is, ami örömére van a szolgálat Urának. Többlelkészes nagy gyü
lekezetek^ tagjai kell, hogy meghallgassák itt szégyenkezve azoknak a be
számolóját, akik alig vannak 100—-120-ián, papjuk sincsen, ritkán részesed
nek istentiszteletben, de van virágzó, látogatott imaközösségük, vasárnapi 
iskolájuk, és egyakarattal tartanak ki az ige melllett nemcsak vasárnap, de 
még hétköznap is, a nagy gyülekezetből jövők pedig csak panaszkodni tud
nak, hogy ez sem megy, az sem sikerült. . .  És ilyen esetet sokait lehetne 
felsorolni. Tudjuk, hogy Isten így, egymás példája által is inteni, tanítani
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akar bennünket. Talán a legnagyobb örömünk az evangélizációban szolgálók
nak mégis az, hogy látjuk, amint.szaporodik azoknak a száma, akik tusakodó 
imádsággal könyörögnek magánosain és közösségekben az ébredésért. Szol
gálattevőkért, meghirdetett alkalmakért. Ahol pedig sok a hűséges ima, ott 
sok a meghallgatás. Ahol sok a meghallgatás, ott bővölködő a kegyelem.'  
Ahol az ö  kegyelme így kitöltetik, ott kétségbeesésnek helye nincs, csak 
hálás örömnek.

N ehézség is akad
bőven az Ür munkája körül. így volit 'ez mindig és így van most is. Nem 
lesz teljes a megoldásra váró nehézségek sora, de legalább azokat kiemeljük, 
amelyeket leginkább szeretnénk a testvéri imádságos szivek hordozására, 
segítésére bízni.

Amilyen mértékben bontakoztatja ki ellőttünk Istennek Lelke az ébredést, 
— megvalósítva azt, amiért néhány éve még csak könyörögtek egyházunk
ban, — olyan sürgősen helyezi reánk az UTÓMUNKA feladatát. Mint leg
égetőbb kérdésünk, az utóbbi két év folyamán már többször volt az evangé- 
lizációs szolgálattevők között a megbeszélés tárgya. Több gyülekezetben 
pedig gyakorlatban is végeztünk utómunka-megindítást. Mert.két-háromnapos 
kiszállással csak indítani, vágy ha folyt, akkor meglátogatni lehet aiz utó
gondozást, amelyet Urunk nem az evangélista, hanem a pásztor feladatául 
jelölt ki. Nagyon fontos volna tehát éppen a pásztori szolgálatban, levőkkel 
közös látásra jutni az utómunka feladatának tekintetében. Erre kiváló alkal
makként kínálkoznak a nyári lelkészevaingéliizáoiók. Jó volna, ha ezeken az 
alkalmakon az utómunkának a feladatai egészen konkréten előkerülnének meg
beszélés végett. Az alábbiak nem utómunka-tervezetet akarnak adni, hanem 
csupán néhány pontban meg akarják jelölni azt a látást, amely az utógon
dozással kapcsolatosan néhányunkban úgy a megbeszélések, mint a gyakorlati 
tapasztalatok alapján kialakult. Tudjuk, hogy Istennek Lelke nem dolgozik 
sablonokkal és sokféle arcú közösséget formál a különböző gyülekezetekben, 
de az is bizonyos, hogy vannak az utómunkának olyan feltételei, amelyek 
sehol sem hiányozhatnak. Ezeket a nélkülözhetetlen elemeket a következők
ben látjuk:

1. A hitre jutottak gondozása tulajdonképpen a közösség kérdése, mert 
a felébredtek közösségbe kell hogy tömörüljenek ahhoz, hogy az egész gyü
lekezet testében betölthessék a rájuk bízott só- és gyertya-feladatot.

2. A közösségnek nem csak nyitva kell lennie a gyülekezet minden 
tagja felé, de mint szerető család, még hívogatnia is kell a kívülvalókait. A 
lelki családon belüli élet azonban olyan határozottan Jézushoz és az örökké
valósághoz kötözött élet, hogy minden közösségbe jövőt döntés elé kell, hogy 
állítson. Jézus minden közösséggel megteszi azt, amit az első közösségével 
tett: János evang. 6,60—69 szerint. Aki így szól: kemény és botránkoztató 
az Ür beszéde, az visszavonul; aki így szól: örökéletnek beszéde van fce- 
nálad, az megmarad. A közösséget nem emberi ítélkezés, de a Jézus által 
felajánlott bűnbocsánat és örökélet elfogadása vagy elutasítása szelektálja.

3. Ebből nyilvánvalóan következik az, hogy a közösség vezetőjének 
kell elsősorban Jézus mellett határozottan kiálló személynek lennie. Csak 
akit Jézus megbékéltethetett, arra bízhatja reá a békéltetés szolgálatát. (II. 
Kor. 5, 17—18.)

4. Mivel azonban a vezető a közösségben csak az egyformák között az 
első, éppen azt kell megvizsgálnia, hogy egyek-e vele a közösség tagjai hit 
tekintetében? Vallják-e magukat Jézus vére által Istennel megbékélt, meg
kegyelmezett bűnösöknek? Szívükben hordozzák-e Jézus gyermekeinek drága, 
kiváltságát, az üdvösség bizonyosságát? Ha ez a megvizsgálás nem csak 
egyszersmindenkori, hanem a közösség életében időről-időre megismétlődő



alkaton1’ akkor ismeri meg csak igazán a vezető a közösséget és viszont a 
közösség tagjai is egymást. Így tudható meg, hogy kit hogyan kell hordozni 
imában, hogyan kell erősíteni testvéri segítéssel. Így mutathatja meg az Ur 
a pásztor különböző tennivalóit hitrejutott híveinek az életében, 
r  F 5. Ebben a közösségi keretben folyik a Jézussal járó gyülekezeti tagok 
élete és ez az élet éppen az utómunka. (Jn. 6,28—29) Mivel ez a közös
ségi élet valóban nem csak a közösségi órát, hanem a közösségi tag egész 
é'etét magában foglalja, ezt nem lehet itt 'részleteire boncolni, de ha; van 
evangéliumi élet a közösségi tagoknál, akkor annak mégis megvannak a 
szembeötlő jelei, melyek közül a legfontosabbak: az igével, imával való hűsé
ges foglalatosság, növekedés a bünismeretben, alázatban, a bűnvallás és bűn- 
bocsánathirdetés alkalmaival való gyakori élés és az ebből fakadó szeretet, a 
széles úttól való határozott elszakadás, Jézusnak való engedelmesség, Isten 
országáért való anyagi áldozatkészség. Ha mindezek megvannak, akkor és 
csak akkor következhet a Jézusról való szóbeli bizonyságtevés. Először éljen 
a szívben Jézus, azután a szív teljességéből szóljon Róla a száj!

6. A közösségi utómunka éppen arravaló, hogy a Krisztustól új életet 
nyertek ebben megmaradhassanak, erősödve, növekedve mindhalálig, a közös
ségen kívülvalókkal pedig megkívánhassák a Jézussal élő ember békességét 
és győzedelmes életét. Istennek a Lelke gondoskodott arról, hogy a Szemtírás- 
ban bőséges útmutatása legyen minden közösségnek ahhoz, hogy ezt a célját 
elérje. Lássunk néhány ilyen útmutatást:

7. Urunk legnagyobb ajándéka az, hogy övéi igeközösségben tehetnek. 
Az élő Krisztus az ő igéjében van közöttünk, minden napon, a világ vége
zetéig. Az igeközösség arravaló, hogy a közösség tagjai együtt örvendez
hessenek annak, hogy Jézus az Ö igéjében ma is munkálkodik: megkeserít 
és megfedd a bűnök miatt, megbékéltet vérével, erőt ad a gonosz ellen, segít 
keresztet hordozni, megtart a keskeny úton, sziveket hódít meg. De, hogy 
az ő beszéde ma is ilyen életet jelent, az csak akkor derül ki, ha a közös
ségben az ige alapján beszélgetés folyik, ahol mindenki közreadhatja azt, 
amit az ő életében végez Isten hatalmas igéje. A közösség nem lehet a temp
lomi gyülekezethez hasonlóan olyan hely, ahol a hívek csak hallgatják az igét, 
hanem olyan hellyé kell válnia, ahol az ige körül valóban egymás hite által 
épülhetünk (Rám. 1, 11—12). Amelyik gyülekezetben hiányzik az ilyen ige
közösség, ott a hitrejutottak között valóban felütheti fejét a veszedelem, 
hogy ú. n. ,,konfe:reniCiásokká“ válnak, akik nem érzik jól magukat saját 
gyülekezetükben, hanem csak a konferenciák, evangélizációk igeközösségében, 
vagy éppen a kéznél tevő más, nem evangélikus, ébredést közösségekben. 
Jézus hitrejutott gyermekeinek kenyérhez hasonlóan kell az olyan közösség, 
ahol egymás hitén felbuzdulhatnak, erősödhetnek hétről-hétre. És ha ez nincs, 
akkor ez az állapot számukra nagyobb nyomorúság, mint ahogy aizt az őket 
különcködéssel vádoló lelkész gondolja. Sok hitrejutott hívünk az elmúlt 
évek folyamán éppen emiatt az igeközösség hiánya miatt nem tudott még 
mostanáig sem beleilleszkedni gyülekezete életébe.

8. Nagy méltósága a közösségnek az, hogy imaközösség is lehet. Olyan 
alkalom, ahol egyéni életünk nyomorúságait testvéri együttimádkozók között 
vihetjük Isten elé. De ez a legkisebb része az imaéletünknek. A közösség 
imája az Ür egész ügyét tartja szemelőtt és a tagok egyéni életéből fakadó 
kérő és hálaadó imákoni túlmenően, az egész, nagy, aratásra érett munka- 
mezőt hordozza imádságaiban. Csak az ilyen imaközösségek tusakodására 
felelhet az Űr azzal, hogy naponta szaporítsa egyházát az üdvöziilőkkel (Csel. 
2, 42—47).

9. Csak az Istennel megbékélt embertől tehet elvárni azt, hogy a szent
ségeket megbecsülje. Az élő közösség tagjai számára a. keresztség és Úr
vacsora szentsége valóban Jézus szent cselekménye. A keresztségben része
sült gyermekben valóban meglátják Jézusnak azt a drága birtokát, akit Isten
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üdvözíteni akar és akinek az örökéletéért a közösség minden tagja felelős 
Természetes lesz az, hogy mindent megtesznek azért, hogy az evangélium 
minél előbb betöltse a gyermek szívét, A közösség tagjai nem élhetnek házi
áhítatok nélkül, ha kell, maguk végzik a gyermekbibliaköri munkát, küldik 
gyermekeiket az evangélizációkra, Mind jó alkalmak arra, hogy az evangé
lium megragadja a gyermek szívét az üdvösségre.

Az úrvacsora legbuzgóbb látogatói is a közösség tagjai. Minél sűrűbben 
is örömmel iidvözlik azt az alkalmat, amikor Jézus bűntörlő vére adatik a 
keskeny út megfáradt vándorának. Itt bízvást találhat a lelkész olyanokat, 
akik úgy járulnak az Ür oltárához, hogy megbecsülik az Ürnak testét.

10. Jézus elvárja a közösségben levőktől, hogy ne legyenek felemás 
igában, hanem a széles út minden kísértése ellen és a keskeny út minden 
jó gyümölcse megtérüléséért harcot vívjanak. Isten Lelke, a tanácsnak lelke, 
minden közösségben nyilvánvalóvá teszi azt, hogy mi tartozik a széles út 
utálatos és tarthatatlan bűnei közé, amelyektől el kell szakadni annak, aki 
Jézust követni akarja. Ha kérjük Isten Lelkét engedelmes szívvel, biztosan 
megmutatja azokat a vályúkat, pénzváltó asztalokat és a sátán többi csapdáit, 
amelyeket testünk és lelkünk lebdlincselésére állított fel a széles úton, amelyek 
lehetnék igen kellemesek, kívánatosak, de mégis kárhozatosak. Ebbe az el
szakadási harcba sok melléfogás, hiba csúszhat be, de aki a törvényeskedés
től való félelmében inkább mindent megtűr a közösség életében, az nem csak 
helytelenül jár el a Biblia értelmében (Mt. 18, 15—18), hanem kiteszi Jézus 
népét a világ fiai jogos gúnyjának és megvetésének céltáblájául, Miattatok 
káromoltatik Istennek neve a pogányok között!

11. A fentiek már magukban foglalják azt, hogy Jézus hitre jutott gyer
mekei fegyelmezett közösségben élnek. A közösségi fegyelem éppen azt 
jelenti, hogy Jézustól tanult szeretettel, de határozottsággal vizsgáljuk meg 
azt, hogy a közösség tagjai életében áll-e a harc a Sátán kísértései ellen, 
vagy pedig visszaesés állott be és a közösségi tag kiszolgálója a gonosznak. 
Az utóbbi esetek láttán, ha nehezünkre esnek is, el kell kezdeni közösségeink
ben a fegyelmezést, mert még a világ fiai is megelőznek minket e tekintet
ben a maguk portáján. A vezetőnek meg kell tanulnia merni fegyelmezni 
és böloseséggel, szeretettel inteni. Vezetőnek és vezetettelek pedig egyaránt 
meg kell tanulniuk alázatosan fogadni az intést, sértődöttség és harag nélkül. 
Jól mondta valaki: ha egy keresztyén még megsértődik az intésen, annak 
az óembere még túlságosan erőst Nem árt, ha a közösségben az intés követ
keztében ez is lelepleződik.

12. A közösségben Jézus munkát, szolgálatot akar látni. Talán itt lát
tatik meg legjobban az, hogy a vezető mennyire él közösségben az üdvös
séget munkáló Szentlélekkel. Akár városi, akár falusi közösség legyen az, 
Istennek Szentlelke biztosan rengeteg munkát vár tőle, csak az a kérdés, 
hogy a vezető mindezt észreveszi-e, és tudja-e ösztönözni és, irányítani a 
szolgálatot? Ha a hit az egyes embernél is olyan tevékeny, hogy amint 
Luther mondja, mit sem kérdezve, szüntelen munkálkodik, —• milyen bősé
ges és áldott munkaközösség kell, hogy legyen ott, ahol nem magányosan, de 
közösségben élnek a hívők és ahol még vezetőt is rendelt Isten az ő mun
kásainak! Ha a közösségben így kérdeznek: mit csináljunk, akkor erre csak 
nagy csend lehet a válasz és következmény betokosodott, önmagukkal bíbe
lődő, használhatatlan közösségi tagok. De ha így hangzik a kérdés: mit akar 
Istennek Lelke általunk elvégezni, akkor válaszképpen egyszerre a közösség 
elé tornyosul a sok feladat: emberek, akik még a bűn fogságában élnek és 
akiknek örömhírt kellene vinni; otthonok, ahol nincs még áhítat; írott evan
gélium, amely osztogatásra vár; alkalmak, amelyekre erőnek erejével is el 
kellene juttatni valakit; elesettek, akiken segíteni kellene; öregek, akiknek 
talán csak felolvasni kellene rendszerese:; az evangéliumot; betegek, akiket 
látogatni kell; özvegyek, árvák, nincstelenek, akiknek megélhetéséről gondos-
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kodni kell. Ha csatornákká válnak a közösség tagjai a Szentlélek számára, 
a kkor nem is tehetnek mást, mint szolgálnak és dolgoznak, amíg nappal van.

*  *  *

Tudjuk, hogy ezekben a látásokban sok a hiányosság és sok az is, amit 
többen nem tudnak összeegyeztetni felfogásukkal. A fentiek nem is útmuta
tás hanem egy lépés ahhoz az útkereséshez, amelyet az evangelizációs és 
pásztori szolgálatban lévőknek együtt kell megtenniök. Egy bizonyos: Az 
utógondozás leghelyesebb útját meg kell keresnünk, mert a hitrejutott hiveinik 
az evangélizációk, konferenciák ébresztő alkalmai után nem élhetnek enélkül. 
Akikben a fenti látás kialakult, úgy érezzük, hogy homályos utómunka-elkép
zelések helyett, konkrét és gyakorlatban megvalósítható utómunka-tervezetre 
van szükség. Hiszen ha az evangélium hirdetésénél fontos, hogy a trombita 
ne adjon bizonytalan zengést, hogy ne volna fontos ugyanez a hitrejutottak 
gondozásában is. A Sátán a bizonytalanság zűrzavarában tud a legeredmé
nyesebben és a legkényelmesebben halászni. Ez a' tény ad létjogosultságot 
annak a látásnak, amely határozott veretű utómunkát képvisel. Hibáival is 
többet jelent, mint az e téren sok gyülekezetünkben uralkodó zűrzavar. 
Vigyázni kell a megbeszéléseknél, ahol majd az utómunka kérdései előkerül
jek: ha az utómunka egyik vagy másik elemét vagy kivitelezését mint el- 
íogadhatatlaint elvetjük, mindjárt meg kell mondanunk azt is, hogy helyette 
milyen jobb megoldást ajánljunk?

A reménységünk mégsem az, hogy mi rájövünk a helyes útra, hanem 
az, hogy a mi élő Jézusunk, aki gondoskodott arról, hogy ébredés legyen 
egyházunkban, gondoskodni fog az utómunkáról is. Már meg is kezdte a mi 
odaszorongatásunkat. . .

❖  *  *

A többi nehézség eltörpül az utómunka kérdése mellett, de mégsem 
■hanyagolható el. Imádságainkban sokat kell gondolnunk ezekre is. Csak azo
kat említem meg, amelyek leginkább szívemen vannak: Férfiak  közötti ered
ményesebb munka. Hiányzik valaki, aki a gyermekek nyelvén, tudná különös
képpen tolmácsolni az evangéliumot és aki gyermekevangélizációkat végez
hetne országszerte. Nagy gond a járműhiány. Emiatt az evaingélizációkon 
éppen azokat nem tudjuk családlátogatás és háziáhítat céljából elérni, akik 
a gyülekezeti központoktól távol élnek a tanyavilágban vagy a városok peri
fériáin. Pedig rengeteg hívünk él és kallódik el így.

Minden nehézség láttán, azonban hadd állapítsuk meg azt, hogy külső 
körülményeink jobbak, mint az első keresztyéneké volt. Munkánk mégis rosz- 
szabb és lagymatagabb. Nem az Ürna.k karja rövidült meg az idők folyamán 
és' nem szorongató szerelme csökkent, hanem igazat adunk az ige ítéletének: 
mi vagyunk a haszontalan szolgák. Jó tudnunk azt, hogy még ezt a nyomorú
ságunkat is elfedezheti az Ö vére.*

Józsa Márton.

* A hazai evangélikus evangélizáció ai cikknek az utómunkára vonatkozó 
részében megjelölt úton készül tovább haladni. Az egyházegyetem evangeli
zációs albizottsága elfogadta a megadott szempontokat. A püspöki értekezlet 
az utómunka és a gyülekezeti közösségek kérdésének megtárgyalására és az 
evangélizációs albizottság által kívánt alapelvek szerinti munka gyakorlati 
elindítására Zászkalicz.ky Pál vezetésével a következő munkaközösséget küldte 
ki: Csepregi Béla, Győry János, Józsa Márton, Sréter Ferenc, Zulauf Henrik.

Az evangélizációs munka és egyházunk szempontjából rendkívül fon
tosságú, hogy az ú. n, utómunka érőteljessége a gyülekezeti elv megőrzésé
vel kapcsolódjék, s ez további alapos teológiai és gyakorlati megfontolást, 
kíván. Legközelebbi számunkban lapunk is visszatér az evangélizáció. mai 
problémáira. (Szerkesztő.)
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Liturgikus magatartás
Az  e s k e t é s

A házasság Luther szerint — ellentétben a rém. katolikus fel. 
fogással — „ein weltlich Gesehaft“ , azaz emberi ügy, bár Isten igéje 
szól mellette és nem emberek gondolták ki, hanem Isten szerezte. 
Hozzáfűzi azonban: „De ha (a házasulandók) kívánják, hogy a temp
lom előtt, vagy a templomban megáldjuk őket, imádkozzunk értük 
vagy akár meg is eskessük őket, kötelesek vagyunk ezt megtenni. 
A házasságkötés, ill. a keresztyén házasságra lépés helyes megítélése 
céljából mindenesetre tisztán kell látnunk azt, hogy a házasság intéz
ménye Isten teremtési rendjén alapszik, tehát nem sa.játszerüen ke
resztyén intézmény, legkevésbbé pedig szentség. Mióta, a polgári há
zasságkötés kötelező, magától is szembetűnik, hogy a keresztyén egy
házi esketés nem szükséges a házasság létrejöttéhez. Ez a szertartás 
azt ju ttatja  kifejezésre, hogy a házasságra lépőknek az a szándékuk, 
hogy házasságukat mint keresztyének folytassák.

A róni. katolikus esketési szertartás nagy vonásokban a követ
kezőképen folyik le. A liturgus megkérdezi a vőlegényt, azután a 
menyasszonyt, megvan-e a házasságkötésre vonatkozólag a konszenzus. 
Azután a jegyesek kezet nyújtanak egymásnak, mire a pap elmondja: 
„Ego conjungo vos etc.“ , majd meghinti őket szenteltvízzel. Most 
megáldja a kis tányérkára helyezett gyűrűt, vagy gyűrűket és a 
házasulandók ujjára húzza azokat; ha csak'egy gyűrű szerepel, ezt 
odaadja a vőlegénynek, aki a menyasszony bal gyűrűsujjára húzza 
azt. Az utóbbi gyakorlat az eredeti. A Rituálé Romáraimban nincs 
szó róla, de a gyakorlatban a pap akkor, mikor a felek kezüket nyújt
ják egymásnak, stólával átfonja kezüket, jeléül a házasság felbontha- 
tatlanságának. Egyébként az esketés egyházmegyénként különböző 
szertartások szerint mehet végbe. Helyenként szokás; hogy a pap a 
templomajtónál várja a párt. és úgy kíséri az oltár elé, miközben 
a. menyasszony a stólát fogja. Ugyanígy történik az összeadott pár
nak a templomajtóig való kikísérése is. A házasság a konszenzus ki
jelentésével meg van kötve. Eskü elmondása szokásos, de nem tar
tozik a házasságkötés lényegéhez.

Luther „Traubüchlein“-jében először a kihirdetés formuláját 
közli. Azután a következőképen gondolja el a szertartást. A pap a 
templom előtt megkérdezi a vőlegényt és a menyasszonyt a konszen
zus felől. Azután gyűrűt váltat, s miután a vőlegény és a meny
asszony kezet nyújtottak egymásnak, így szól hozzájuk: „Amit Isten 
egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza !“ Majd az Atya, F iú  és 
Szentlélek nevében összeadja őket („so spreeh ich sie ehelich zusam- 
men“ ). Csak most következik az oltári szertartás, amely abból áll, 
hogy a liti;rgus felolvassa azokat az igehelyeket, amelyek' a házas
ságról és a házastársak kötelességeiről -szólnak, majd a pár fölé ter
jeszti kezét és elmondja az előírt imádságot.

Mai gyakorlatunkra nézve az alábbi elveket kell szem előtt ta r
tanunk.
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t A jegyespár kihirdetése a polgári esket és bevezetésével elveszí
te tte  eredeti értelmét. Célja most már nem az, hogy a gyülekezet 
Esetleges házassági akadályok fennforgása esetén óvást emelhessen a 
készük) házasság ellen, mert erre szolgál az állami hatóság által 
Végrehajtott kifüggesztés. A templomi kihirdetés hagyományos szoká
sát mégis fenn kell tartani, mégpedig abban az értelemben, hogy fel
hívásként szerepeljen arra, hogy a gyülekezet imádságában hordozza 

házasulandók szándékát. A formája tekintetében helyenként talán 
‘még mindig meglévő megkülönböztetést „erényes" és nem kifogás
talan előéletű jegyesek között feltétlenül meg kell szüntetni. Egy
házi fegyelmezés szempontjából megvolna a jó értelme, ha nem ta
padna hozzá sok hazugság.

Az esketési szertartást illetően helyes, ha a liturgus a templom- 
ajtónál várja a párt és onnan kíséri az oltár elé. Ez természetesen 
feltételezi az érdekeltek pontos érkezését. Ebben a tekintetben is sok
szor nagyon kellemetlenül ütközik ki hiveink fegyelmezetlensége és 
annak a lelkésznek, aki gyakran egy óráig is kénytelen várni az 
ésketendőkre, tág tere nyílik gyülekezetnevelő hatás kifejtésére.

Általános gyakorlatunk szerint az egész szertartás az oltár előtt 
szokott lefolyni. Ezen nehéz lenne változtatni, bár eredetileg — 
Luther szerint is — csak a szertartás egy részének helye az oltár. 
Külföldön sok helyen most is érvényesül a hagyomány. Pl. a Com- 
mon Service Book idevonatkozó rendjében a. szertartás az oltártéren 
veszi kezdetét, itt recitálja a liturgus a házasságra vonatkozó ige- 
helyeket, itt nyilatkoztatja ki vőlegény és menyasszony a házasság- 
kötésre vonatkozó szándékát és csak azután lépnek a fogadalomtétel- 
hez, az esetleges gyűrűváltáshoz és a megáldatásukhoz az oltár elé. 
Az oltár jelentőségének kidomborítása érdekében helyes volna, ha 
mesalkotandó egységes szertartásunk is merne visszatérni a régi 
hagyományhoz.

Az oltár előtt jobb felől a férfi áll és balján a párja. Ez az 
elhelvezkedés. valamint az a követendő eljárás, hogy minden kérdés 
először a férfihez intézendő, utalás a Ef. 5. 23-ra, mely szerint „a 
férj feje a feleségének." A keresztyén szemléletet kidomborító régi 
elhelvezkedést is sajnálatos módon kiszorította a szekuláris ..udva
riasság". amely az oltár előtt is a nőnek engedi át a jobboldalt.

Mai gyakorlatunk szerint az Atya. Fiú és Szentlélek nevében 
kezdődő szertartásban nyomban igehirdetés következik. Az igehirde
tés lényege nem lehet más, mint annak hangsúlvozása, hogy Isten 
tetszése szerint házasságot csak megváltott, kegvelemből élő emberek 
folytathatnak. Az a szekuláris alaphang, amely még mindig dívik, 
az érzelgés. n frázishalmnzás a szeretetről, az érdekelteknek, szülők
nek és srvermekeiknek sokszor az ízléstelenség határán mozgó díesér- 
getése, bűn!

Az igehirdetés után következő kérdésekre vonatkozólag a polgári 
házasságkötésből határozott következmények adódnak. Értelmetlen az 
a kérdés, hogv az érdekeltek kívánnak-e házasságra lépni, hiszen 
házasságkötésük már befejezett tény. (Tulajdonképen már leány- 
nevén sem lehetne szólítani a menyasszonyt.) A kérdés tehát csak
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úgy szólhat, hogy kívánnak-© keresztyén házasságban élni. A nia- 
agendáris formulárékban szereplő kérdés, hogy a felek szeretik-e egy 1 
mást, mindenképen helyénvaló, mert a keresztyén házasságnak néh 
külözhetetlen alapja a szeretet.

Agendáink a kérdésekre követően házassági esküt mondatnak 
el a párral. Tulajdonképpen nem lényeges alkotórésze az „esketés- 
nek“ , a külföldi agendáknak talán a többsége ünnepélyes ígérettel 
helyettesíti. Az esküt valóban el kellene hagynia annak az egyháznak 
házasságköté'si, ill. megáldási szertartásából, amely azt a gyakorlatot 
folytatja, hogy elváltakat is minden, korlátozás és az eseteknek külön, 
külön történő elbírálása nélkül újból összead. Szörnyű dolog, hogy 
ma kivesszük valakitől az esküt, hogy párjá t semmi körülmények 
között holtáig el nem hagyja, és talán néhány esztendő múlva ugyan
annak, aki bűnös módon megszegte esküjét, meghallgatjuk ugyan
azt az esküdözését.

Ahol szokásos a gyűrűváltás, legmegfelelőbben most következik. 
Értelme tulajdonképpen csak az eljegyzés alkalmával van, mint az 
egymásnak ígért szeretet és hűség zálogának. Mivel a gyűrűket a 
jegyespár már házasságkötése előtt is hordja, a. templomi szertartás 
keretében a gyűrűk szereplése csak akkor volna, indokolt, ha azok 
megáidatásukkal olyan tulajdonságot nyernek, amilyennel addig nem 
rendelkeztek. Ezt azonban csak a róm. katolikus egyház vallja a 
maga benedictióiról. Ha mégis megmaradunk a gyűrüváltás szokása 
mellett, akkor legyen valóban ,,váltás" és menjen végbe úgy, hogy 
a liturgus kezéből elvett gyűrűket a két fél kölcsönösen húzza egy
más ujjára, mintegy megerősítéséül az elhangzott ígéretnek. A litur
gus ezt imádságos kívánságot tartalmazó formulával kísérheti.

Az ezután következő megoldáshoz a felek letérdelnek és felszólí
tásra egymásnak nyújtják jobb kezüket. A liturgus az összekulcsolt 
kezeket átfogja jobb kezével és elmondja az áldó formulát. Az eddig 
szokásos forma: „megáidiák benneteket", vagy: „megáldom házas
sági szövetségteket", nem helyes. Az „összeadlak benneteket" is értel
metlen, mivel egy polgárilag már egybekelt párról van szó. (Luther 
korában nem volt polgári házasságkötés s ezért helyes nála a tdrnp- 
lom előtt történő „összeadás".) Ugyanígy kell elbírálnunk pl. az 
említett amerikai szertartáskönyv utasítását, hogy a liturgus férj
nek és feleségnek nyilatkoztatja ki az előtte térdelőket. Megfelelő 
forma: „Az egyház általam, mint hivatalos szolgája által, megáldja 
házassági szövetségieket", amihez azután a háromságos Isten segít- 
ségülhívása csatlakozik. Még jobb ez a form a: „Áldja meg az Isten, 
az Atya. Fiú és Szentlélek, házassági szövetségteket!"

A szertartást imádság és áldás zárja be. Helyes, ha a gyülekezet 
részvétele és érdekeltsége abban ju t kifejezésre, hogy a szertartást 
gyülekezeti ének keretezi.

A szertartás végeztével (esetleges gyülekezeti ének után) az 
oltárból kilépő liturgus legfeljebb némán megszorítja a megáldott 
pár kezét. Utána pedig kísérje el a templomajtóig! Ezzel elejét lehet 
venni azoknak a tumultuáris és sokszor nagyon is ízléstelen jelene
teknek, amelyeket a templomban .a szerencsét kívánok tolongása és 
tapintatlansága okoz. Egyébként is nevelni kell a gyülekezetét annak
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■ sértésé re , hogy a templom ilyenkor sem válik színházzá és meg- 
! /ú n ja  ilyenkor is azt a magatartást, amely az Isten színe előtt
álló emberhez illik!

p  Jubileumi ünnepet (ezüst-, aranylakodalmat) az egyház akkor 
, / ?r áldásával, ha az érdekeltek ezt kívánják. Nem a házasságkötés 
megújításáról van szó, ahogyan azt a róm. katolikus egyház ért ei- 
mezi hanem hálaadásról Isten megtapasztalt kegyelméért és könyör- 
«Lről további áldásért. Az ünnepély rendje tehát a következőkben 
fiákul: kezdés Isten nevében, fohász, igehirdetés, áldó kívánság el-' 
mondása kézrátétel kíséretében, imádság és áldás.

A helyenként szokásos menyasszonyavatás, tulajdonképen asz- 
szonvavatás, közvetlenül az esketéshez csatlakozik, vagy az azt követő 
reggelen folyik le. Értelme Isten áldásának kérése az új asszony 
hivatására. Tulajdonképpen felesleges szertartás, de ahol megvan, 
mint minden meggvökeredzett kegyes szokást, meg kell őrizni.

Budaker Oszkár.

Két evangélikus lelkész beszélgetése
1 9 49 -ben  M a g y a r o r s z á g o n

Két lelkipásztor beszélgetett hivatásuk mai formáiról. Nem először 
merülnek el ilyen eszmecserébe, de a legutóbbi hónapokban szinte szen
vedélyesen vitatják azt, amiben megegyeznek és mégsem egyeznek meg 
egészen. Nevezzük egyiket A-nak, másikat B-nek.

A : — Aki téged egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. 
Látod, én elmentem vele kettőre, sőt talán már háromra, négyre is, de úgyI 
érzem sokszor, nem kellett volna ennyire elmennem; te pedig, ha kényszerí- 
tett egy mérföldre, elmentél vele egyre, talán kettőre is, de ott megálltát, 
vagy valamivel még elébb és ott megintetted, hogy ne tovább.

B : _ Igazságtalan vagy hozzám, tudok én is elmenni két mérföldre,
sőt el is mentem már, de — ha görögnek göröggé, zsidónak zsidóvá leszek, 
csakhogy megnyerjem az evangéliumnak, gyilkosnak pl. gyilkossá is le
gyek-e?

A: _ Az elevenembe találtál, elismerem, lelkemnek abba a részébe,
ahol \mint lelkipásztor a legjobban megkísértetem s ugyanazon a ponton te, 
tudom, nem érzel ilyen nagy kísértést és nem is szoktál elbukni úgy és 
annyiszor, mint én. Mindenkinek mindenkivé leszek, kivei'e a bűnt. De sok
szor, amikor vigasztaló szóval a sebeket kötözöm, a bűnt is szépen bekötöz- 
getem; mikor nitánamegyek a veszendőbe menő báránynak, megvérez oi 
tüske, sőt magam is a szakadékba esem.

■ B : — A lelkipásztor prófétai szava olyan mint a hegyessé kovácsolt, 
hátrafelé szélesbülő nyíl, behatolván nem lehet kihúzni, nem lehet tőle sza
badulni; akinek leikébe hatol, hiába küzködik vele, kihúzni ő sem tudja, 
sőt csak még jobban összeroncsolja magát. Meg kell intenem a nyílhoz 
hasonlított prófétai szóval, különben bűnét rajtam  kéri számon Isten. Míg 
ha megintettem, megmentettem lelkemet, esetleg az övét is.

A :  — Ez az „esetleg“, ez az, ami nem hagy nyugtot. Engem nem tud 
vigasztalni, hogy megmentettem a magam lelkét. Szeretném minden ároai
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megmenteni az övét is, ezért megyek vele két, húrom, sőt több •mérföldre 
a magamé kockáztatásával is, a magamé árán is. A nagyobb kockázat 
nagyobb reménye annak, hogy az övét is megmentem.

B: — Ha én belelövöm a prófétai szó nyilát, megvérezem, nem tud 
tőle szabadulni, kínozza, sőt mindjobban megvérezi magát, miután minden
áron szabadulni szeretne tőle, de annál jobban belebonyolódik bűnébe és 
elvész, — fáj az nekem. Nem vigasztal, hogy megmentettem csak a magam 
lelkét. Ha pedig vigasztal és megnyugszom ebben, nem épen olyan lelki
pásztori kísértés ez is, mint két mérföld helyett, messzebbre, túlságosan 
is messze menni vele? Csakhogy ezt a kísértést viszont én érzem jobban, 
én jobban ki vagyok téve ennek. — A lelkipásztorolásnak ez a két típusa 
kizárja-e egymást?

A: ■—• Lehet egy személyben, de nehezen képzelhető el egy ég ugyan
azon esetben a kettő együtt, legfeljebb egymás után. Belelöni az ige nyilát 
valakibe, vagy a megrepedezett nádszálat sem törni el s a pislogó gyertya
bél lángját sem oltani el: ugyanannak a lelkipásztornak kétféle mozdulata 
ez. A kisértés abban van, hogy ott ahol a pislogó gyertyabél lángját kel
lene óvnunk az elfúvástól, vagy feljebb kellene szítanunk, táplálva, erősítve 
azt, <ftt nyilat lövünk; ott pedig, ahol nyilat kellene kilőnünk, ott a gyer
tyából lángocskáját óvogatjuk s a . megrepedezett nádszálat kötözgetjük.

B: — Politikai dolgok irányában messzemenően utána mén!él egye
seknek, vele mentél egyesekkel, féltettelek, hogy mikor kényszerítettek egy 
mérföldre, messzebb mégy mint szabadna.

A :  — Én is féltettelek, hogy kívülről, páholyból — ahogy mondani 
szokták —, asztalon 'keresztül szemben szólasz csupán és nem egymás mel
lett ülve, mint szomszédodhoz, osztályos társadhoz, barátodhoz, testvéred
hez. Ugyanazt mondom neki, amit te, de nem ugyanúgy és nem ugyan
olyan helyzetben, nem Vele szemben, hanem mellőle.

B: — Kezd már megint szétágazni beszédünk, mely előbb egybefogózni 
látszott, ezért mondjuk ki határozottan azt, ami sohasem volt vitás közöt
tünk: az egyháznak van ma is prófétai hivatása, .— az egyház emberének 
nem csupán az evangéliumot, de a törvényt is kell a világ felé hirdetnie 
és ami az Istené, azt nem szabad félig a császárnak adnunk azért, hogy 
legalább a másik felét Istennek biztosítsuk és megadhassuk.

A :  — örülök, Testvér, hogy bibliai nyelven kibeszélgethet lem magam 
veled. Másnak ez talán madámyelv, melyet nem ért, de nekünk, lelkipász
toroknak anyanyelvűnk, amelyen még akkor is megértjük egymást, ha kü
lönböző lelki alkatunk feleselni :késztetne. Isten a lelkipásztor kodásán belül 
is Ikülönböző kegyelmi ajándékokat adott s amit az egyiknek adott, azt aé 
ilyen bibliás beszélgetésben, valamiképen, ha kisebb mértékben is, a m á- 
s i k nak is adni akarja. __d

A svéd misszálé címei perikópáinkhoz
Szentháromság u. 1. vas.: Luk. 12, 13—21. Gazdag a világban, szegény az 

Isten előtt.
Szentháromság u. 2. vas.: Luk. 14, 25—35. Az elhívatás komolysága. 
Szentháromság u. 3. vas.: Luk. 15,11—32. Az elveszett fiú.
Szentháromság u. 4. vas.: Ján. 8, 1 —11. A házasságtörő nő.
Szentháromság u. 5. vas.: Ján. 1,35—51. Jézus tanítványokat szólít.
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Élő gyülekezet
L ütői Walte r  bern i le lk é s z  e lő ad á sa  Budapesten
Lüthi a korszerű igehirdetés karizmatikusa. A falu és a város nyelvén 

egyaránt életközei módon prédikál. Jó néhány könyvébó'l mi is ismerjük. A 
Lelkipásztor is közölt egy-két szemelvényt falusi hétköznapi prédikációiból és 
bibliaórai vázlatokat Nehemiás könyvének igehirdetésekben nyújtott magya
rázatából. Budapesti előadásának két nagy mondanivalója volt:

1. Részletes bibliai vizsgálattal megmutatta, hogy a „laikus** megkülön
böztetése tarthatatlan. A laikus és a pap helyére az Újszövetségben a gyüle
kezet lép. Luthertől és a reformációtól eltérő a papi tisztségnek az a kiala
kult felfogása, amely szinte teljes mértékben kiskorúakká teszi a gyülekezet 
tagjait. Az egyetemes papságot valló reformációnak népe papi  egyházzá vált.

Ugyanakkor azonban helytelen az ú. n. laikus-munkának az az elgondo
lása is, mintha az evangélium üzenetét politikusokhoz csak politikus, bányá
szokhoz bányász, parasztokhoz paraszt vihetné. A Szentlélek megáldhatja ezt 
a módszert, ezért jó, ha ezt az utat is használjuk. De az ilyen elveken, fel
épülő l a i k u s - e g y h á z  ugyanolyan veszedelmek közé kerülne, mint 
a papi egyház. A Biblia a természeti adottságokat, társadalmi és emberi 
előfeltételeket nem értékeli túl. Mózesnek a Fáraó elé kell állnia, noha — 
vagy éppen azért, mert — dadogó ember. Királyokhoz szóló üzenettel Amos, 
a kisparaszt és Eszter, a leány küldetik.

Papi egyház, vagy laikusok munkájára építő egyház helyett az é lő  
g y ü l e k e z e t  az igazi megoldás. Ne beszéljünk az egyházban többé „laikus 
munkáról", hanem beszéljünk élő gyülekezetről!

2. Előadásának második felében egyetlen alapvető tételt fejtett ki meg
győző erővel, szemléletes példákkal: Az élő  g y ü l e k e z e t e i  e l s ő s o r b a n  
hi nnem kell.  Aki az élő gyülekezet létében kételkedik, az élő Krisztus 
erejében nem hisz. A g y ü l e k e z e t  él, me r t  Kr i s z t u s  él.

— Az élő gyülekezetei meg nem látó hitetlenség leginkább lelkészek 
között található — mondotta. Ezért olyan sok a boldogtalan lelkész. Lehet, 
hogy egyébként hívő emberek, de nem hiszik, hogy náluk is van élő gyüle
kezet. Innen van a sok hamis buzgóság, gépies aktivizmus, vakság Isten 
e l r e j t e t t  országával szemben és lelket emésztő fáradozásba való bele- 
veszés. Ezért olyan sokszor a lelkész, mint teleaggatott ruhafogas. Ezért 
olyan kevés a hívő csend és a bizakodó reménység. Az a lelkész, aki hisz az 
élő gyülekezetben, nem mehet végig a faluján anélkül, hogy bizakodó, fel
fedező várakozás ne töltené el a szívét. A hitetlen szív természetesen csak 
ott hajlandó élő gyülekezetei látni, ahol világi mérték szerint nagy méreteket 
talál. Viszont a hívő szem ott is meglát élő gyülekezetei, ahol a hitetlen vak 
marad. (Lüthinek több személyes tapasztalatát az Üj Harangszó június 19,-i 
számában az előadásról megjelent közlemény tartalmazza. Itt csak a lelkész! 
vonatkozásúakat érintjük. Annak a cikknek elolvasása nélkül az itt közöltek 
túl hézagosak.) Egyik helyen elcsüggedt a lelkész, mert csak 12 férfi volt 
az istentiszteleten és megfeledkezett arról, hogy a 12-es számnak milyen 
nagy szerepe van a Bibliában. A másik lelkész abbahagyta a bibliaórát, mert 
csak nők látogatták. A harmadik egyik ünnepen nem hirdetett úrvacsoraosz
tást, mert az elmúlt esztendőben csak néhányan vettek részt rajta. A leg
több fecsegés a gyülekezet halott voltáról kicsinyhitűségből származik.

— Mit tehetünk, ha a gyülekezet félholt, vagy alvó? Sok tanács közül 
csak egyet említek. Ahol imádkoznak a Szentlélekért, ott gyakran lesz rá 
alkalom, hogy elcsodálkozzunk az élő gyülekezet létén.

Visszaélés lenne, ha Lüthi szavait bárki kényelmi párnának használná, 
vagy saját ébredés-ellenességét vele igazolni akarná. De előadásának igazi 
értelmére nagyon rászorulunk: Legyen bennünk több hit szolgálatunk végzése 
közben gyülekezetünkre és benne az élő Krisztus munkájára nézve! V. I.
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Náci vezérek az örökkévalóság előtt
Amerikai lelkész beszél a nürnbergi igazságszolgáltatás idején 

végzett lelkészi munkájáról
Az ismert finn egyházi lapnak, a Kotimaa-nak 1949. már

cius 22.-i számában jelent meg az alábbi cikk a második világ
háború német háborús bűnösei között —• kivégzésük előtt — 
végzett izgalmas 1 lelki gondozásról. Azok a személyek, akiknek 
leikéért Vívott küzdelemről az amerikai lelkész beszámol, az 
egész világ előtt ismert, nevek, jlegtöbbjük hitetlensége, sőt „új- 
pogánysága“ is, köztudomású volt. Lelkipásztori szempontból 
különösen tanulságos lelkűkbe betekinteni, ahogyan a lelkész
szel folytatott beszélgetéseiken és a lelkész iránt tanúsított 
magatartásukon keresztül megtehetjük.

Gerecke F. Henry amerikai lelkész 1945 novemberében — tehát körül
belül egy évvel az ítélet végrehajtása előtt — bejutott a nürnbergi főtár
gyalás legnagyobb német vádlottjaihoz. Elmondja, hogy megrendülve állott 
szemtől-szembe azokkal az emberekkel, akik oly sok nyomorúságot zúdítottak 
a világra. Ezek a felelősek azért a naigy világkatasztrófáért, amiben oly 
sok millió ember pusztult el.

_ Amikor a cellába léptünk — mondja Gerecke — Göring azonnal
felállt s bokáját katonásan összevágta. Kezet nyújtottam neki. Az első nap 
az ismerkedéssel telt el.

November 20-a volt. A tárgyalás nemsokkal ezután kezdődött.
Gerecke elmondja, hogy erre a. szolgálatára hosszas imádkozással ké

szült. Könyörgött Istenhez, adjon neki igét és mondanivalót, amivel ezek felé 
az emberek felé forduljon, akik nemsokára az egész világ s a történelem 
ítélőszéke előtt fognak felelni az emberiséggel szemben elkövetett vétkeikért. 
Gerecke így beszélt tovább:

—. Ettől a pillanattól kezdve úgy határoztam, hogy szeretni fogom a 
vádlottakat s gyűlölni fogom a vétküket. Magam is megtapasztaltam, hogy 
Isten szereti a bűnösöket. Ezekhez az emberekhez is el kell vinni az üzeí 
netet a Megváltóról, aki szenvedett és meghalt a kereszten érettük is.

A letartóztatottakhoz lelkigondozó bemehetett. A vádlottak szabadon 
dönthettek, kémek-e papot, vagy nem. A lelkészek gyakran jelentek meg 
a börtön irodájában egy-egy fogolytól érkező kéréssel: ez.és ez a letartóz
tatott beszélni akar a lelkésszel.

Keitel tábornagy a német vezérkar főnöke kezdettől fogva nagyon 
barátságosan fogadta a lelkészt s buzgó hallgatónak bizonyult. Korábban 
még teljesen Hitler szuggesztiv egyéniségének hatalmában volt, most azon
ban naponta szakított időt az elcsendesedésre. Hálás volt azért, hogy az 
amerikai hadseregben és népben akadtak olyanok is, akik felelősséget hor
doztak azért, hogy az ellenség lelkének gondozására lelkészt küldjenek. — 
Egyszer meg is kérte a  lelkészt, hogy juttassák el ezért személyes köszö
netét az amerikai népnek. Keitel nem rostéit letérdelni a lelkésszel együtt, 
hogy a cella padlóján megvallja bűneit Isten előtt, — Csendes szóval 
mondta:

— Bárcsak Krisztus, az én Megváltóm, állt volna egész utamon mel
lettem. Sok még az ő elvégzendő munkája bennem.

Ribbentrop nagyon barátságos volt mindaddig, míg a  lelkész el nem 
kezdett a keresztyénségről s az egyházról beszélni. De amint ezekre a doD
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gokra terelődött a  sz-ó, merev és hideg lett. Eleinte a legkisebb figyelmet 
sem szentelt annak, amikor a keresztyén hitről és életről szólt a lelkész. 
De amikor Gerecke vette a fáradtságot s napról-napra megjelent a celláján 
bán, Hitler külügyminisztere lassanként érdeklődni kezdett.

Az igazságügyi eljárás végefelé a nyolc vezető bíró titkos szavazással 
döntött, sünire több hétig várni kellett. Ezen idő alatt a vádlottak ú jra  
részt vehettek az esténként, étkezés után tartott áhítatokon. A 13 vádlott 
náci vezér majdnem teljes számmal megjelent ezeken.

— Öröm volt látni, hogy a Szentlélek elvégezte a maga munkáját 
agyikben-másikban — mondta a lelkész.

S z e m b e n  a családdal
A vádlottak az ítélet meghozatala után engedélyt kaptak arra, hogy 

feleségükkel még utoljára találkozhassanak s beszélhessenek. „Ez néhány 
súlyosan nehéz órát jelentett mind az elítéltnek, mind a hozzátartozóinak,
_ mind pedig a lelkésznek —“ írja  Gerecke feljegyzéseiben. Meg kellett
hallania azt is, amikor Ribbentrop élesen rátámadt feleségére, miért tűrte 
el, hogy gyermekük az-egyház tagjaként éljen s miért nevelte őt „az Ü r 
útjára és félelmében".

Ribbentropnak ez a kirohanása annál különösebb volt, hiszen annak
idején azt hangoztatta, hogy mind ő, mind pedig egész családja kitért az 
egyházból.

Göring megkérdezte feleségétől, hogy vélekedik Edda leánya apja 
sorsa felől. Az asszony átadta a kisleány üzenetét: szeretne találkozni apjá
val fent a mennyben. Ebben a pillanatban idegesen felugrott Göring, h ir
telen elköszönt feleségétől. A lelkész először lá'.ott könnyet csillogni a szeme 
sarkában. — Amikor Gerecke kissé később találkozott Hitlernek ezzel a 
legközelebbi emberével a cellában, a feleségétől való búcsúzásról ezt 
mondta:

— Ügy megyek a halálba, hogy elveszítettem a feleségemet.
A z  u to lsó  napok

Ettől a naptól fogva a lelkészek éjjel nappal az elítéltek rendelkezé
sére álltak, —■ folytatja Gerecke az elbeszélést. Néhányan az elítéltek közül 
napjában négyszer-ötször is lelkészt kértek. Ribbentrop a nap legnagyobb 
részét a Szentírás mellett töltötte. Keitel különös áhítattal olvasta a neki 
ajánlott részeket és zsoltárokat — különösképpen azokat, ahol Isten szere- 
tétéről van szó, amely Krisztus megváltó vérében mutatkozik meg.

Sauckel rendkívül nyugtalan volt. Mindaddig oly friss volt, hogy Ge
recke azt hitte, mindvégig bírni fogja. Az volt a szokása, hogy hangosan 
imádkozott s csendes áhítatait rendszerint ezzel a kiáltással fejezte be: 
„Isten legyen irgalmas nekem, bűnösnek!“

Isten valóban elvégezte ezek lelkében a maga munkáját. Most, hogy 
szemtől-szembe álltak azzal a valósággal, hogy elveszítenek minden jót és 
minden kézzelfoghatót ezen a világon, sőt még a lelkűket is, meghallhatták 
Isten ígéretét azok iránt, akik elestek a bűnben s Jézus saját szavaként 
hallhatták azt meg.

November 16-án — a kivégzés napján — tele volt a levegő izgalommal. 
A lelkészek celláról-cellára mentek, hogy minden elítélttel találkozhassanak. 
Teher nehezedett a szívekre, amint közelebb jött a vég.

G ör in g  h itet len  m a ra d
— Ugyanezen az estén fél 9-kor hosszú beszélgetésem volt Göringgel 

~  folytatja Gerecke —. Megpróbáltam az örök értékekre terelni a figyel
mét s arra, hogy fel kell készülni a halálra és az Istennel való találko
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zásra. Beszélgetésünk alatt gúnyolta a bibliai teremtéstörténetet, különösen 
az ember teremtésének történetét. A Bitiül könyveinek Istentől való ihle. 
tettségét nevetségesnek tartotta és tagadta az evangélium nagy, alapvető 
igazságait s Jézusnak a bűnösökért való halálát. Göring tehát tagadta a 
kereszt erejét s a szent, ártatlan vér hatását, mely a kereszten a bűnö- 
sokért ömlött. Kérdésemre azt felelte, hogy ha meghal, mindennek vége. 
E rre kértem, hegy emlékezzék kisleánya üzenetére, akii találkozni szeretné 
vele a mennyben. Erre csak ennyit válaszolt: „Ő hisz az önök megváltójá
ban, én azonban világosan látok." Mást nem mondott. Ez volt vele az utolsó 
beszélgetésem.

Féltizenegy táján  dörömbölt az őrszoba ajtaján  egy őr s izgatott han
gon kiáltott be, hogy Göringgel valami baj van. Cellájában feküdt, jobb 
keze lelógott. Szóltam hozzá —— írja Gerecke —, mert éreztem, hegy a 
szíve még ver. De már nem válaszolt semmit. Mellette hevert az üres 
méreg fiola. — Ez volt tehát az az út, amit választott!

K ezdőd ik  a k ivégzés
Az elítéltük közül már alig kért valaki is ételt. Göring öngyilkossága 

folytán Ribbentrop volt az első, akit az akasztóiéhoz vezettek. Mielőtt el
váltam volna tőle a cellában, együtt imádkoztunk s az ö imádságából hall
hattam, hogy hisz a Bárány vérének oltalmában, aki hordozta a világ 
bűneit A cellában Istenhez kiáltott, hogy könyörüljön a lelkén. Aztán 
jelet adtak az indulásra. Folyosón keresztül vezetett az út a kivégző hely 
felé. Ribbentrop két őr között ment, elől a lelkészek s ezek előtt egy tiszt, 
s a folyosó végén kis udvarra léptünk, ennek a másik oldalán volt a vesztő
hely. Itt- megkötötték a kezét. Gyorsan odavezették az első akasztófához. 
Az ahhoz felvivő 13 lépcsőfok előtt pillanatra megállt. A tiszt kérdésére 
megmondta a nevét. Ezután felvezették. Ott megállt arccal azok felé, akik 
a törvény nevében az ítélet végrehajtására utasítást adnak. Egy őr össze
kötözte a lábait, majd egy tiszt megkérdezte, van-e valami mondanivalója. 
Ő akkor felém fordult s az, utolsó imádságra kért. Alig mondtam ki az 
áment, amikor a, 13 szálból font hurkot rátették a nyakára, tarkójára cso
mózták s felhúzták az akasztófára.

A halálraítéltek mellé rendelt lelkészek ekkor visszamentek a börtön- 
folyosóra, várva a második ítéletvégrehajtást. Keitel következett. Az indu
lás előtt rövid áhítatot tartottunk a cellájában s imádkoztunk. A vesztő
helyre érve Keitel bátor tekintettel nézett az első akasztóiéra. Tekintete 
(lárulta, hogy tudatában van annak, hogy barátja, Ribbentrop függ azon. 
Ő is odakerült a 13 lépcsőhöz, megkapta az utolsó szó jogát s elmondtam 
az utolsó imádságot, őérte is. Erre így felelt: „,Köszönöm önnek teljes 
szívemből!"

Frick cellájába léptünk, hogy áhítatot tartsunk. Észrevette bizony
talankodva kérdő tekintetemet s biztosított afelől, hogy megtalálta a Meg
váltást s részt vesz az áhítatban. Bizonyságot tett hitéről, hogy Jézus az 
ő bűnét is tisztára mosta. Még volt valami szívszerinti! megvallani valója is.. 
Az ő élete is rövid imádsággal végződött, ami lelke üdvösségéért hangzott.

K o s e n b e v g  uto lsó  s z a v a i  a l e lk és zh e z : . .K ö sz ö n ö m ,  n e ! "
Gerecke csoportjában az utolsó Rosenberg volt, aki következetesen és 

konokul elhárított magától minden klkigondozást. A náci birodalom vallás- 
alapítójának nem volt semmi mondanivalója a. kivégzés előtt s amikor a 
lelkész kérte őt, hadd mondjon érte imádságot, csak mosolygott s így szólt: 
„Köszönöm, ne!"

—• Megváltó nélkül élt,. így ment a halálba is —, mondja róla Gerecke 
lelkész. Fordította: Korén Emil.



Korunk legveszedelmesebb szektája
„ J eh o va  ta n ú i"

Szeretteim, ne hígyjetek minden léleknek, hanem 
próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é, mert 
sok hamis próféta jött ki a világba. I. Ján. J, 1,

Több figyelmet kellene szentelnünk a „Jehova tanui“ nevezetű szekta 
tévelygőei 11 ek’ mivel veszedelmes propagandájukat ma már szerte evangé
likus" gyülekezetekben űzik.

&A tévelygés elindítója egy Russel Károly nevezetű ír-skót származású 
amerikai, aki 1852-ben Pittsburgban született és 1916-ban halt meg.

Tanításának jellemvonása a keresztyénség alapvető igazságaiban való 
kételkedés. Russel egy nagy szkeptikus, -aki tagadja Krisztus istenségét és 

Szentháromságot, az örök kárhozatot, a lelket, elveti a gyermekkereszt- 
céget é" az esküt. Ellenben tanítja, hogy Krisztus 1874-ben láthatatlanul 
visszatért és 1914-ben elkezdődött a „Milléneum" azaz Krisztus ezeréves 
birodalma.

A magyar „Jehova tanui“ — bár újabban próbálják Russeltől való 
származásukat letagadni, — az amerikai szektáriussal azonos elveket val
lanak: Nem kell templom, nem kell pap, hirdetik úton útfélen. Bizony Rus- 
sel-tanítványok ők, hiszen „őrtorony" c. folyóiratuk nem más, mint a Rus
sel által 1879-ben alapítóit és angol nyelven ma is megjelenő: „Walch 
Tcwer“ magyarnyelvű fordítása.

sy ieg je len tek  g y ü le k e z e t e m b e n
i , : Három évi távolléhm. idején, egy Ácsáról hozzánk költözött me
nyecske, teljesen szektamentes gyülekezetembe becsempészte a mételyt. Ez 
a nő, még hazaérkezésem előtt újrakeresztelkedett és kilépett az egyházból. 
Még egy másik nőt sikerült befolyása alá vonnia. Körzeti titkáruk, Turmej 
Mihály (Csővár), gyakran megfordult gyülekezetemben és igyekezett híve
ket toborozni magának.

Ezt a helyzetet találtam, amikor két évvel ezelőtt hadifogságból haza
érkeztem. Azonnal felkerestem a két nőt és jóindulatú szeretettel alkalmaz
tam a józan meggyőzés módszerét velük szemben. A Szentírás érveinek nem 
állhatván ellen, arra hivatkoztak, hogy ők még nem eléggé jártasak a 
„Jehova tanúinak11 tudományában. Meghívtam hát ra jtuk  keresztül körzeti 
titkárukat egy kis barátságos eszmecserére. Turmej sokáig késett. Végre 
1948. februárjában, éppen az ősagárdi evangélizáció napjaiban megjelent 
.gyülekezetemben és beszélgetésre is kész volt. .(Előszeretettel jelennek meg 
híveink között evangélizációk és konferenciák idején, amikor a szívek fel
szántott talajába legkönnyebb elhinteni a konkolyt.)

Most értettem meg, hogy mi volt késlekedésének az oka: Nem érezvén 
magát elég erősnek az összecsapásra, fölment Pestre és ott külön tanfolya
mon készült föl erre a találkozóra. Kezében szorongatott egy teleírt füzetet, 
hegy szükség esetén kisegítse magát.

Ketten jöttek, én is egy imaközösségi tagot hívtam meg, hogy tanúja 
legyen a beszélgetésnek.

Az e ls ő  t a l á l k o z á s
Ezt a találkozót csak elöcsatározásnak szántam. Az volt szándékom, 

hogy kipuhatolom az ellenfél hadállásait. Mert bár angol és német forrá
sokból ismertem a Russelismust, nem voltam bizonyos affelől, hogy a ma
gyar „Jehova tanui“ álláspontja mindenben fedi-e a külföldiek hitelveit.
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Fenti célnak megfelelőiem ellenfelemet hagytam beszélni. Csak olykn 
tettem fel kérdéseket. Végén felhívtam, hogy imádkozzunk, elváláskor r*.* 
dig nyomatékosan kértem, hogy hagyja el ezt a tévelygést és térjen vissz* 
az evangélikus anyaszent egyházba.

Hogy beszélni engedtem és nyugodtan végighallgattam, ennek követ 
kezménye lett: Az ifjú ember minden felé azt hiresztelte, hogy „legyőzött** 
engem. Azt feleltem: „Nem baj, ha legyőzött is, fontos, hogy a csatatér 
az én kezemben maradt.“

F e lk e re s te m  összejövetelüket
A beszélgetés után Turmej a nagy „győzelem1- ellenére sem sok vizet 

mczgatott gyülekezetemben, ellenben leküldta hozzánk legképzettebb embe
rüket egy rém. kát. kispapból lett prédikátort: Megyeri Károlyt.

Megyeri a szekta magyar csoportjának egyik vezető embere. Több 
nyelven beszél, ö  fordítja magyar nyelvre a „Wach Tower“ („Őrtorony**) 
c. folyóiratot.

1948. aug. 22-én vasárnap este, a gyülekezeti bibliaóra után kapom 
a jelentést, hogy Megyeri a községben van és az egyik magánháznál tart 
összejövetelt. Imádságban felkészülök. Bibliámba helyezem a „Jehova tu- 
nuira“ vonatkozó feljegyzéseimet, görög újszövetséggel és szótárral felsze
relve, egyik nálam időző hívő férfi rokonom kíséretében sietek a jelzett 
házhoz,. A „Jehcvatanu** vezér csakugyan ott ül és magyarázza a Bibliát. 
Négy asszony hallgatja. Bemutatkozom, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy 
a helybeli gyülekezet lelkipásztora vagyok. Látható zavarban van. Leülünk 
és mindjárt kezdetét veszi az eszmecsere: Krisztus istensége, a Szenthárom
ság, Krisztus újraél jövetele (parusia), örök kárhozat voltak a, főbb hittéts- 
lek, amelyeket tárgyaltunk.

Hirtelen látogatásunk nagyon meglephette a szektárius vezért, mert 
társalgásából hiányzott a náluk megszokott talpraesett, visszavágó készség. 
Templom-ellenes magatartásukat azzal indokolta, hogy egyetlen „templom" 
volt: a jeruzsálemi. Hangsúlyoztam, hogy mi nem szorítjuk be Istent a 
templom falai közé. Nálunk a templom gyülekezési-hely. Természetesen 
„szent** hely, mert Isten segítségül hívásának és a szentségek kiszolgáltatá
sának helye.

Miért végezzük mi lelkészek „fizetésért“ a szolgálatunkat? — tette 
fel most a szektárius a kérdést. Megkerestettem vele I. Tim. 5, 17—18-at, 
ahol ez áll: A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, 
főképen akik a beszédben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az 
Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját és méltó a munkás a maga 
jutalmára!

Hangsúlyoztam, hogy a „kettős tisztesség**, görög eredeti szerint: 
„diplé timé“ kettős „javadalmat** jelent. Ezt kétségbe vonta. Nem minden 
ok nélkül, mert ezt a verset a legtöbb magyar és idegennyelvű bibliafordító 
helytelenül adja vissza. A „timé“ amint a görög szó első jelentése és a 
„gar“ kötőszóval ehhez a vershez kapcsolt 18. vers bizonyítja itt materiális 
értelemben vett „javadalmat1* és nem erkölcsi értelemben vett „tisztességet", 
jelent. Ugyanarról van itt szó, mint I. Kor. 9, 4—14-ben. Helyesen for
dít Czeglédy: „kettős jutalom** kifejezéssel. E rre mutat a kát. revideált 
Káldy újszövetség (1928) jegyzete is: „A megtiszteltetés az erkölcsi tisz
teleten felül, anyagi szolgáltatásokat, ellátást is jelent. Hogy itt éppen ez 
utóbbin van a hangsúly, m utatja a két idézet."

A kérdés eldöntése végett eléje tartottam Schirlitz újszövetségi görög- 
német szótárát, ahol „timé“ jelentése első helyen „Preis“ azaz ár, érték, 
tehát materiális, és csak harmadik helyen ..Éhre" azaz tisztesség.



A Megyerivel szembeni csatát egész tárgyilagosan megnyertnek kell
minősítenünk.

ö s s z e c s a p á s  a  n y i l v á n o s s á g  e lő t t
|  Harmadik összecsapásunk a  nagy nyilvánosság előtt történt. 1949 feb- 

IP , 12-én, két nappal az idei ősagárdi evangélizáció előtt elszömyűködve 
’ ^llcatom a dobszó útján történt közhírrétételt: „Ma este 7 órakor a Föld- 

j ® Szövetkezet termében a Jehova tanúi előadást tartanak, melyre a 
község lakosságát szeretettel meghívják. Belépődíj nincs.“

Félévig a szektáriusok meglehetős csendben voltak. Legalább is két 
llenfelem Megyeri és Turmej nem mutatkoztak a helyszínen. Elküldték 

azonban harmadik „nagy" emberüket, a református lelkipásztorból lett 
l/ikó Jánost.

Hallva a dobolást, sietek a bíróhoz. Nincs otthon. Egyébként is a m ár 
szétkürtölt híradást visszaszívni nem lehet. „Jehova tanúi", amint megtud
tam a járási főjegyző engedélyének birtokában folytatják vallásos propa
gandájukat. Itt más nem segít: Személyesen kell megjelennem a „nagy
gyűlésen" és felvennem velük a harcot. Egyébként is a környéken található 
Összes elvbarátaikat mozgósítva házról-házra járnak és hívogatják a népet 
az esti összejövetelre.

A nagytermet ez alkalomra feldíszítették. Elől hatalmas betűkkel bib
liai felírás: Megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket! 
János 8, 32.

Csendes kamrámban elvégzett imádság után megyek a „nagygyűlésre“. 
Az előadó m ár beszél. Félkört alkotnak körülötte hívei és az énekkar. 
Átfurakodom a tömegen (a kíváncsiság sok embert összecsődített), az elő
adó asztalhoz lépek és leteszem reá a  Bibliámat: Hadd vegyenek róla tudo
mást a szektáriusok, hogy a gyülekezet lelkipásztora itt van. Azután kí
vül közönbös arccal, belül annál tettrekészebb hevülettel beállók a Jehova 
tanúi soraiba.

Az előadó Lakó János volt, aki másfél óra hosszat beszélt nagy ent- 
husiasmussal. Ügyelt arra, hogy váltanok kerülésével általános keresztyén 
igazságok körében maradjon. Mindössze a gyermekkeresztség és a  lélek 
halálutáni létezése kérdésében tért el a hagyományos keresztyén tanítástól.

Előadás után szót 'kérek. Felteszem előadónak a kérdést: Mondja meg, 
mi kifogása van az evangélikus anyaszentegyház ellen?

Erre a  kérdésre érdemleges választ nem adott. Nem is volt tanácsos 
a szín-evangélikus községben az evangélikus vallás ellen szólni, mert köny- 
nyen elveszíthette a hallgatóság amúgy is igen gyér szimpátiáját.

Ezután rámutattam arra, hogy az előadó az éremnek csak az egyik 
oldalát mutatta meg. Elhallgatta azonban a Jehova tanúinak tévtanait. Így 
akarta lépre csalni a‘ hallgatóságot. Röviden védelmeztem a gyermekkereszt- 
séget és Máté 10, 28 alapján kitértem Üdvözítőnknek az embertani kettős
ségről vallott tanítására. Felhívtam a figyelmüket arra, hogy itt Bijblia- 
clvasó keresztyének laknak és sem a Jehova tanúinak sem semmiféle más 
szektának a tévtanaira nincs szükség.

Ekkor a  hallgatóság soraiból közbekiáltások hangzottak el a Jehova 
tanúi ellen, majd a nép zúgások és morajlások közben kivonult a terem
ből. Így meghiúsult a szektáriusok azon szándéka, hogy helybeli két „tanít
ványukat" nyilvánosan felavassák.

Egyöntetű vélemény szerint ez az összecsapás is az evangélikus egy
ház tiszta tanításának győzelmével végződött.
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Tévtan a ik  rövid  ism ertetése
1. Önkényes számítgatások.
a) Krisztus 1874-ben már láthatatlanul visszajött. A „paruzia11 görög 

szó jelentése: „jelenlét11 és nem „eljövetel",
Lásd ezzel szemben Jel. 1, 7 és Csel. 1, 11.
b) 1914-ben elkezdődött a millénium (ezeréves birodalom).
Ezt az időpontot egy képtelen számítási művelettel hozzák ki: III. 

Mézes 26, 18-ban „hétszerte keményebben11 kifejezés azt teszi: „hét időn 
keresztül". Mivel egy idő szerintük 360 nap 7x360 kitesz 2520-at. A bűn. 
tetési idő a babiloni fogsággal (606. Kr. e.) kezdődvén, kijön a  Kr. u. 
1914. év, mint a millénium kezdete.

Ezek az emberek a bibliai irásmagyarázat akrobata mutatványait 
vonultatják fel előttünk. Nyilván ezért tartják  Russelt hívei a „legnagyobb 
keresztyén írásmagyarázónak11 Pál apostol óta,

2. Krisztus nem az istenség második személye. Szentháromság nincs. 
(Arianismus, Servetianismus.) Nem támadott fel testileg (lásd: Lukács 24, 
37—43 és János 20, 27), hanem teste gázzá változott.

Lásd ezzel szemben: János 1, 1; Róma 9, 5; János 8, 58; 10, 30. 38; 
14, 9; Máté 38, 19; II. Kor. 13, 13; Zsidók 1, 1—6.

3. Ember lelke épúgy meghal, mint az állaté.
Lásd ezzel szemben: I. Mózes 6, 3; 25, 8; Jób 19, 25—27; Prédikátor 

12, 9; Máté 10, 28; 22, 32; Lukács 8, 55; 16, 22—23; 23, 43. 46, Csele
kedetek 7, 59; I. piéter 3, 19; 4, 6; Jelenések 6., 9; 20, 4.

4. Nincs örök kárhozat és pdkol.
Lásd ezzel szemben: Máté 13, 42. 52; 25, 41. 46; II. Thesszalonika 

1, 7—9; Jelenések 14, 10—11; 20, 10^
5. Nem kell templom: Mert Isten kézzel csinált templomokbayi nem 

lakik!
Ezzel szemben: Ők is elismerik, hogy Isten mindenütt jelenvaló. 139. 

Zsolt. 7—10. — Kérdjük: Elképzelhető, hogy Isten mindenütt jelen van, 
csak éppen a templomban nincs?!

Isten kézzel csinált templomokban nem lakik! Mit akar ezzel tudt,ul 
adni az Írás?

Ez az ige négyszer fordul elő a  Szentírásban: I. Kir. 8, 27; II. Krón. 
6, 18 JiSalamon); Cselek. 7, 48 (István); 17, 24 (Pál).

Salamon és István nem a templom ellen, hanem zsidó istenképzet ellen 
szólnak, mely szerint Isten csak a jeruzsálemi templomban, a Szentek- 
Szentjében lakik. Pál viszont a pogány isten-képzet ellen, mely szerint a 
templomban elhelyezett „bálvány11 volna az Isten.

Üdvözítőnk tisztelte a templomot. Látogatja (Luk. 2, 46 a 12 éves 
Jézus a templomban), sőt megtisztítja: Máté 21, 13; János 2, 14, 16.

Hasonlóképen megbecsülik a templomot az apostolok: Csel. 2, 46; 3, 1.
6. Gyermekkereszt ség elvetése. Felfogásuk e ponton egyéb szektákéval 

azonos.
Gyermekkeresztség melletti érvek közül néhány:
a) Mivel a keresztség szentségében Isten a cselekvő, Ö keresztel, annak 

érvénye nem az elfogadó hitétől függi
b) A filippi börtönőr és övéi mind megkeresztelkedtek. Cselek. 16,. 33.
c) Csak keresztyén szülők gyermekeit kereszteljük meg. Erre nézve 

pedig lásd: I. Kor. 7, 14; Róma 11, 16.
d) Az Üdvözitő a kis gyermekeket hivja magához: Máté 19, 14.
e) Komoly, nagy keresztyének gyermekkeresztségben részesültek és a 

Szentlélek emberei voltak.
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Baptista szülő panaszolta, hogy gyermeke, már 10 éves elmúlt, nincs 
megkeresztelve, pedig beteges. Fájdalmas volna, ha keresztség nélkül halna
meg- ..

7. Eskü.
Micsoda, bibliai alapja van az eskünek, kérdik a Jehova tanúi más 

szektáriusokkal együtt és eközben Máté 5, 33—37 és Jakab 5, 12-re hivat
koznak.

Fenti két igéről tudnunk kell, hogy az Üdvözítő és az O nyomán 
Jakab apostol itt a zsidók közt túlontúl elharapózott könnyelmű esküdöziés- 
sel száll szembe. A jogszerű és hivatalos eskü eltörlését, amelyet a  felsőség 
kíván, nem jelenthetik ezek az igék, mert:

a) Isten maga is esküszik: I. Mózes 22, 16; 26, 3;| IV. Mózes 14, 23; 
Ésaiás 45, 22—23; Zsidók 3, 11; 18, 6; 13, 17.

b) Isten emberei is esküsznek: I. Mózes 24 (Ábrahám megesketi Eli
té r t ) :  'I. Mózes 50, 5. 25 (Jákob és fiai esküsznek). I. Sám. 20, 42 (Jona- 
thán és Dávid esküje). Olvasd még: I. Kir. 8, 31; II. Krón. 6, 22.

c) Az Ür parancsolja iaz esküt. II. Móz. 22,11; V. Móz. 6,13; 10,20. 
_ d) Valaki azt vetné ellen: Krisztusig esküdtek, azóta nem.

De mit mutatnak a tények? Maga Krisztus is megesküszik a főpap 
slőtt: Máté 26, 63—64. Pál apostol is lobbizóén esküszik: Róma 1, 9; 
II. Kor. 1, 23; 11, 31.

Fentiekből vonjuk le a következtetéseket:
a) Az egyházi és világi felsőség joggal kívánja az esküt. (Róm. 13,1.)
b) Ez a föld még nem Isten országa. Bizony hazugság és hűtlenség 

uralkodnak rajta.
c) Csak akkor tagadhatod meg joggal :az esküt, ha bebizonyítod, hogy 

a hazugságot és hűtlenséget már kiküszöbölted az emberi társadalomból és 
.bebizonyítod azt is, hogy te sohasem hazudtál, csaltál és képmutató sem 
voltál.

d) Isten gyermekeinek egymás között nincs eskübizonyításra szük
ségük: Legyen szavuk úgy-úgy, nem-nem, ami ezenfelül van a  gonosz
tól van.

*
Ezzel a szerény pár sorral lelkész társaim kezébe kívántam néhány 

védőfegyvert adni, hogy a „Jehova tanúi" veszedelmes szektával szemben 
védelmezhessék a reájuk bízott híveket. Ezek a szektáriusok azt tanítják: 
Krisztus nem Isten, Szentháromság, lélek, örök kárhozat nincs, templom 
nem kell! Kinek a szelleme munkálkodik itt.: Semmi kétség aziránt, az 
ördögé. Mennél tovább foglalkozik az ember ezzel a szektával, annál bizo
nyosabbá lesz afelől, hogy itt a vallásos ruhába bújt ördöggel van dolgunk, 
aki ha kell átváltoztatja magát a világosság angyalává.

Örülnék, ha lelkésztársaim testvéri levélben megírnák fenti szektával 
kapcsolatos tapasztalataikat.

Harmati .Béla ösagárd, Nógrád megye.

Sajtóhiba-igazítás.
Az áprilisi szám 136. lapján az 5. sorban „szolgálatról" helyett „szol

gálatáról", a 8. sorban „elhatározását" helyett „elhatárolását", a 137. lapon 
a 10. sorban „legtöbb" helyett „legfőbb" olvasandó.
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Szétrombolja-e az ökuménikus gondolat 
a hitvallásosságot?

Az alábbi eszméltető írást azon megjegyzéssel közöljük, 
hogy a lutheranizmusnak világszerte tapasztalható hitvallásai 
megújhodását és összeforrását nem lehet egyszerűen felekezeti 
v é d e k e z é s n e k  tartani. Az elzárkózó felekezetieskedésnek 
és a felekezeti szempont önző érvényesítésének jelenségei saj
nos előfordulnak az egyik oldalon is és — a másik oldalon is, 
de az evangélikus egyházaknak a protestantizmuson belüli 
hitbeli és tanbeli egysége olyan felülről kapott ajándékunk, 
amelyet alázatos hálával tartozunk Istentől elfogadni. És 
ápolni is úgy, hogy közben nyitva legyünk más hitvallású 
testvéreink és Isten mai ú j  szava felé. (Szerkesztő.)

Szétrobbantja-e a lutheri hitvallásosság az ökumenikus gondolatot? 
—'ezen a címen közölt a  Lelkipásztor márciusi száma beszámolót Nygren 
professzor egy cikkéről. Ez a kérdés a lutheránus világszövetség kiépülése 
és az Ökuménében ..egységes tömbként való fellépése óta, de különösen, a né
metországi lutheri egyházaknak egységes szervezetbe tömörülése és m nd 
céltudatosabb magatartása óta szőnyegen forgó kérdéssé vált nyugaton é3 
nálunk is megindult róla a beszélgetés.

Most mégsem ehez a kérdéshez kívánok hozzászólni, hanem ennek 
szinte a fordítottjához. Szétrombolja-e az ökuménikus gondolat a lutheri 
hitvallásosságot? Ennek a kérdésnek a felvetéséhez az ad indítást, hogy 
megfigyelésem szerint nemcsak az Ökuménén belül van egy bizonyos féle
lem a védekező állásba helyezkedett lutheránizmussal szemben, hanem for
dítva, a lutheranizmuson belül Is él valamiféle félelem az ökuménikus gon
dolattal szemben. S mintha ez a félelem lenne az elsődleges. Sokszor úgy 
látszik, hogy ez a félelem viszi elszigetelődésbe a  lutheranizmust, ez a fé
lelem teszi régi hitvallásait kifelé fordított tüskékké és ez a félelem viszi 
bele a védekező magatartásba.

Elvi fejtegetés helyett érdekes adalékképpen közlöm annak a külön 
kis lutheránus tanácskozásnak a leírását, mely két évvel ezelőtt a Bossey-i 
Ökuménikus Intézet első teológiai tanfolyamának 13 evangélikus részt
vevője között folyt le.

A külön lutheránus összejövetelt lakótársammal, Axel Jeppensen 
koppenhágai lelkésszel készítettük elő. A tanfolyam 38 résztvevője közül 
20 református, 13 evangélikus, 4 anglikán és 1 görögkeleti résztvevő volt. 
Az Intézet vezetősége református volt és az előadók nagyrésze is. Nem ez 
a számszerű arány izgatott azonban bennünket, hanem az az észrevételünk, 
hogy a  református testvérek jobban otthon érzik magukat az Ökuménében, 
aktívebben kapcsolódnak bele és az egész mozgalommal erősebb szellemi 
kontaktust tartanak. Ugyanazt tapasztaltam tehát Bosseyban, amit szű- 
kebb keretek között idehaza tapasztaltam. így vetődött fel bennünk a kér
dés: mi az oka annak, hogy a lutheránizmus' annyira tartózkodó az öku
ménikus mozgalommal szemben, hogy egy kissé mintha duzzogva húzódna 
önmagába? Helyzetünket mértük fel, az okokat kerestük és a kiutat. Be
szélgetésünk eredményét a következőkben foglalta össze Axel Jeppesen:

„A Bossey-i Ökuménikus Intézet első teológiai tanfolyamán a luthe
ránusok csoportja 19í7. március 12-én beszélgetésre ült össze, hogy meg* 
vitassa saját helyzetét és az ökuménikus ^munkában'1 való részesedését. Ezzel
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g összejövetellel nem akartunk kiszakadni a többi egyházakhoz tartozó 
testvéreink közösségéből, hanem az volt a szándékunk, hogy mint lut-herá- 

' niisdk valami sajátosat adhassunk az Ökuméné számára, őszintén meg kel
lett látnunk, hogy a református testvérek nem. csak a tanfolyamon részt- 
vevők nagyobb száma miatt, hanem öntudatos teológiájuk miatt is bizto
sabban állnak az Ökuménében. Azt kerestük, hogy hol van a lutheránus 
teálógia gyöngéje. A  különböző országokból jött református testvérek 
miért képviselnek egy sokkal határozottabb egységet? Úgy láttuk, hogy a 
lutheránus egyház a saját népeinek nemzeti életével túl erősen nőtt össze 
és emiatt sokkal nehezebb számunkra az ökumenikus gondolkozás. Kényte
lenek voltunk mégis észrevenni, hagy az Intézetben túlnyomó többségben 
lévő egyházaktól több ponton világos külömbség választ el. Mindez oda 
vezetett, hogy megerősödtünk a mi sajátos lutheri, hitvallásainknak, mini 
a Szentírást hűségesen tolmácsolni akaró Írásoknak az igazságaiban.

Ügy láttuk azonban, hogy. a következő kérdéseket feltétlenül tisztáz
nunk kell, ha a reformátusokkal és anglikánokkal őszinte teológiai beszél
getési akarunk kezdeni:

Tisztázni kell, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ' az egész világot át-> 
fogó királysága. Vállalhatjuk-e a Biblia alapján a „két birodalomról“ szóló 
szokványos tanítást? Mi a. helyes sorrend: törvény és evangélium vagy] 
evangélium és törvény? Feltétlenül szükségesnek láttuk az evangélikus szo- 
ciáietika (kérdéseinek kidolgozását. Szívügyünkké kell tenni az úrvacsorái 
közösség kérdését, amely közöttünk a Bossey-i ökuméhilcus testvéri közös
ségben kialakult.

Tekintetbe vettük azokat a pontokat is, a\melyeken minekünk kellett 
kérdéseket feltennünk a reformátusok felé. A z volt a benyomásunk, hogy 
a reformátusok sókkal nagyobb súlyt fektettek az egyház hatalmára, 
mint az egyház lelkének, a Szentiéleknek a hatalmára. Teológiájukban túl 
sok az emberi agresszió, amellyel szemben mi inkább a Szentlélek hatalmát 
szeretnék megmutatni a világban a prédikáció és a szentségek kiszolgálta
tása által egyaránt. A reformátusok erősebb hangsúlyt tesznek az igére, 
mint a, szentségekre. A reformátusoknak inkább csak a szószék a szívügyük. 
Mi a szószék és az áttár egységét hangsúlyozzuk. Szívünk ügye ezért a 
liturgia, mert az egész istentiszteletet liturgiának, tekintjük. A z oltár az 
imádság helye, ott a gyülekezet nevében Isten színe előtt (Műnk. Mikor a 
szószéken vagyunk, akkor hivatalos szolgákként mint Krisztus követei' ál
lunk a gyülekezet előtt. A reformátusok állandóan az egyház e világra vo
natkozó feladatait hangoztatják, de közben megfeledkeznek arról, hogy 
szemüket a mennyek orszcigára függesszék.“

Ezt az összefoglalást este a vacsora utáni, u. n. kerekasztal mellett 
a tanfolyam összes résztvevői előtt is elmondotta. Az őszint: szó mély ha
tást gyakorolt mindenkire és Hcekendijk holland misszionárius, a tan
folyam vezetője, a lutheránusok részéről végzett lelkipásztori szolgálatnak 
minősítette az elmondottakat.

Nagyon hézagos felismeréseket tartalmaz ez a beszámoló és fogalma
zásában sem elég szabatos. Sok minden hiányzik belőle. Sok mondata már 
akkor sem volt egészen világos számomra, mórt inkább a nagy északi nép- 
egyházaik szemszögéből nézték a kérdéseket. Pl. nem egészen érthető, mire 
utal az egyház hatalma és a Szentlélek hatalma közötti külömböztetés. De 
ez nem is fontos.

Az inkább csak jellemző, mint jelentős különtanácskozásnak a pél
dája azt világította meg számomra, hegy- az ökuménikus gondolattal való 
találkozás nem rombolja szét a lutheri hitvallásosságot, sőt evangélikus
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egyházunk ökumenikus — egyetemes — jellegű értékeinek fokozottabb fel., 
ismerésére, keresésére és megbecsülésére vezet.

Ugyanakkor azonban' üdvös nyugtalanságot szerez a bennünk lap
pangó hamis kcnfesszionalizmussal szemben. Ez a hamis konfesszicnalizmus 
azt hiszi, hogy 1530-ban szólt utoljára a Szentlélek Ágosta városában és 
azóta nincs más feladatunk, mint annak az egyszerű alkalmazása, gyakor
lati felhasználása, ami atyáinknak megmondatott.

Rákényszerít annak a belátására, hogy a „Szentlélek által megvilágosí
tott ige tekintélyét nem helyettesíthetik sem keresztyén hitvallások, sem a 
tanrendszerek és erkölcsi szabályok, bármilyen nagy történeti értékük 
legyen is különben és bármennyire nyitott szívvel is figyelünk azokra.“

Benczúr László.

M iben látom a falusi gyülekezet anyagi helyzetének problémáját?
Első h o z z á s z ó lá s

Falusi gyülekezeteink legtöbbjének anyagi helyzete a háború után vagy 
megrendült, vagy rövid időn belül megrendül. Isten különös áldása lenne, 
ha egyházunk gyülekezeteit az egyik világból a másikba különösebb anyagi 
zökkenő nélkül átmenthetné.

Szerintem nem is annyira magát a problémát, hanem annak okát főbb 
vonásokban így lehetne összefoglalni:

1. Legtöbb falusi gyülekezetünknek a lelkész és kántortanító javadal
mát tevő ingatlanon kívül volt kisebb-nagyobb területű ingatlana egyház
fenntartás céljára is. Ilyen volt az én felpéci gyülekezetem is. Az idők vál
tozásával a hasznot hajtó ingatlan jövedelmezősége a minimumra csökkent. 
Irányhaiszonbérek és a mai adóztatás mellett az eddig hasznot hajtó ingatlan 
kezd hova-tovább anyagi terhet jelenteni. Ezen a ponton sok gyülekezetünk 
lába alatt megingott a talaj.

2. Ingatlan vagyonnal nem, vagy csak csekély mértékben rendelkező 
gyülekezeteink legtöbbjének anyagi bázisa is megrendült az egyházat anyagi
lag fenntartó adófizető egyháztagok anyagi helyzetének megváltozásával. 
Falusi gyülekezeteink tagjainak túlnyomó része földmíves: napszámos, kis-, 
közép- és nagyobb birtokos. A mai idők gazdasági beállítottsága mindegyik 
réteget érinti és mind az egyházi adófizetési képességet, mind az adófize
tési készséget csökkenti.

Természetes, hogy a felsoroltak mellett az élet majdnem minden gyü
lekezetben ezer és ezernyi új problémát vet felszínre nemcsak lelki, hanem 
anyagi téren is. — így pld. az én gyülekezetemben, régi időktől fogva meg
lehetősen gyenge volt az adómorál. Gyülekezetünk a vagyonosabb gyüleke
zetek közé tartozva megengedhette magának azt, hogy adóvégrehajtások 
helyett a szegényebb, fizetni nem tudó vagy csapással sújtott tagjainak adó
hátralékát egyszerűen törölte. Természetes, hogy ennek az engedékenység
nek leple mögött nemcsak a fizetni nem tudók, hanem a fizetni nem akarók 
is szívesen meghúzódtak. Probléma lett számunkra ma a több évtizedes 
kíméletes adóbeszedési módszer helyett egy új, szigorúbb módszerhez nyúlni. 
Probléma, mert kényes és kétes a kimenetele. — Egy másik problémánk: 
régi adózási kulcsunk szerint egyházi adót személyek után 24 életéven alul 
és 70 életéven felül senki sem tizet. Mai már ezek adójára is szükségünk 
volna. Igen,ám, de szorgalmazhatom-e ezt az adót éppen ma? Stb.

Hogyan próbálom a gyülekezet anyagi helyzetének problémáját meg
oldani?

1. A legmesszebbmenő takarékossággal. Olyannal, amely szükség ese
tén még a letkészi és kántortanítói hiványokhoz is kénytelen hozzányúlni. —
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T erm észe tesen ugyanezt a takarékosságot, sőt puritán egyszerűséget elvár
juk a közterhek kiszabásánál is, minit amilyen az egyházkerületi és nyugdíj- 
iitézeti járulék. — Sőt idekívánkozik az a sürgős kívánság is, hogy éppen 
I eredmény érdekében lényegesen csökkentendők az offertóriumok alkalmai 
% Majd ha egyházunk áttér az önkéntes adózás feltétlenül helyes módjára, 
• ' szükséghez mérten szaparíthatjuk az offertóriumokat. Szerintem a mai 
viszonyok közt kötelezővé tett évi 11 offertórium helyett többre mennénk 
niég esetleges összevonásokkal is (egy alkalommal két cél) az 5—6 kötelező 
offertóriummal. A sok alkalom szétforgácsolja az áldozatot és közönyössé 
teszi a híveket.

2. A kötelező egyházi adózás fokozatos átállítása önkéntes adózásra. 
Ez természetesen nem mindenhol megy simán. De vállalkoznunk kell erre 
az. útra, még ha kockázattal jár is. Isten országa érdekében vállalnunk kell 
a kockázatot. A kockázat vállalása mellett azonban rendszeres előkészítő 
munkára is szükségünk van. Sokszor hangoztatjuk manapság a tized beveze
tését. Csak ott lehet, ahol Isten erre már előkészítette a szíveket. — Hadd 
kérdezzem meg itt csendben és őszintén: nem lehetne a ma olyan széles 
mederben folyó evangélizáció bizonyos hányadát a. gyülekezetek és az egyház 
anvagi megalapozásának szolgálatába állítani? Talán nem vétenénk vele sem 
Isten, sem az evangélizáció végső célja ellen?

Dr. Győrffy Béla felpéci lelkész.

Ökumenikus ő rálló.
C s e h s z l o v á k i a

Közismert, hogy északi szomszédaink túlnyomó többsége a római kato
likus egyházhoz tartozik, azonban jelentékeny protestáns csoportok is vannak
közöttük.

Cseh- és Morvaország lakosai között igen nagy szerepet játszik a 
kb. 700.000 lelket magába foglaló „Cseh testvérek evangéliumi egyháza 
Ez a közösség három történelmi felekezet összeolvasztásából jött létre: a 
huszita eredetű cseh testvér közösség ágának, a cseh reformátusoknak és 
a eseh-morvaországi lutheránusoknak egy egyházi közösségbe való fogla
lása által. Ma azonban az egyháznak kifejezetten kálvini jellege van.

Éppen ezért nem egyesült ezzel az egyházi közösséggel, noha több
irányból kapott erre felszólítást, a Morva-sziléziai lutheránus egyház, mely 
kb. 50.000 evangélikust foglal össze. (A németszármazásu evangélikusok, 
akiknek jelentős egyházaik voltait a Szudeták vidékén, a kitelepítés révén- 
elhagyták az országot.) Ezt a morvaországi evangélikus egyházat az elmúlt 
évben a kormány is elismerte.

A köztársaság keleti részén, Szlovákiában, az evangélikus egyház a 
legnagyobb protestáns felekezet kb. 500.000 taggal, és két egyházkerületre 
eszük. A keletinek a püspöke, Cbrda püspök Liptószsntmiklóson parókus, 
a nyugatinak, a tavaly megválasztott Ruppelt Fedor, neki Zsolnán van 
a parókiája, de püspöki hivatala Pozsonyban.

Kb. 200.000 volt a  Szlovákiában élő refoi-mátusok száma, de ezek 5/e-a 
magyar volt, így még bizonytalan, hogy a kitelepülések által mekkora lesz 
ennek az egyháznak a létszáma. Az egyház vezetését szlovákszármazásu 
lelkészek vették át és 4 delegátussal képviselték is az amszterdami világ
gyűlésen.

A felsoroltakon kívül vannak még kisebb, Magyarországon „szabad- 
egyházaknak“ nevezett felekezetek Csehszlovákia területén, ezek között meg
említendő a morva Testvérközösség egy független ága.
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Különlegessége Csehszlovákiának az ú. n. „Cseh Nemzeti egyház". Ez 
az 1 millió tagot számláló közösség a 20-as évek elején a római egyházból 
vált ki és alkotott független szervezetet. Eklektikus módon lehetőleg min
den egyházból beépített; valamit a maga szervezetébe, az orthodox keleti 
egyház hierarchiájától kezve az amerikai szekták „szociális evangéliumáig." 
Tekintettel arra, hogy theolőgiáját a legszélsőségesebb liberális theológusok- 
tól kölcsönözte, hitvallásilag pedig az unitáriusokkal ért egyet Krisztus 
Istenségének tagadásában; az Egyházak Világtanácsának munkájában ter
mészetesen nem vesz részt.

Az egyházi élet terén a Cseh Testvéregyházról hallunk a  legtöbbet. ■' 
Sok konferenciát, evangélizációs összejövetelt rendez, legutóbb nyáron a ' 
„C'omeniuíi“-nak nevezett belmissziói telepén 500 vasárnapi iskolai vezetőt 
képeztek ki, ugyancsak erőteljes laikus munka folyik ebben az egyházban. 
Jellemző az is, hogy ez az, egyház tiltakozott a magyarok kitelepítésével és 
széttelepítésével kapcsolatosan előfordult visszásságok ellen is, és próbált 
karitatív munkát kezdeni érdekükben.

A szlovákiai lutheránus egyház leginkább az újonnan betelepülő, de 
sok esetben római katolikus vidékre kerülő evangélikusok lelki gondozásá
nak megszervezésével van elfoglalva, amely különösképen nehéz ti nagy 
lelkészhiány miatt. A szlovákiai evangélikus egyház joghatósága nem terjed 
ki a történelmi cseh tartományokra, az oda került evangélikusokat a Cseh 
Testvéregyház gondozza. 1946-ban azonban e téren is változás állott be: 
Prágában, ahol különösen sok a szlovák evangélikus diák, missziói lelkészi 
állást szerveztek meg és egy megfelelő fiatal munkaerőt állítottak szolgá
latba Kostiál Rudolf személyében.

Egyház-szervezeti téren a  legutóbbi, idő nevezetes eseménye, hogy nyil
vánosságra került a kormányzatnak az a javaslata, amely az eddig támo
gatott egyházak rendszerét át akarja formálni olyan módon, hogy az ál
lam viseli az egyházak minden személyi és dologi kiadásait, viszont ennek 
fejében minden tisztség betöltése az állam megerősítésére szorul.

A történelmi- és az ú. n. „szabadegyházak" nagy aggodalommal 
vették tudomásul ezt a javaslatot, mert ez szerintük államegyházzá akarja 
tenni a mostanáig független egyházakat.

A cseh Testvéregyház vezetői ehelyett arra kérik a kormányzatot, te
kintsen el ettől a javaslattól, és ha lehet, egy bizonyos átmeneti időre még 
folyósítsa az eddigi állemsegélyeket, anélkül, hegy az, egyházi választások 
megerősítését kívánná. Ez idő alatt az egyház alőkészülhetne az önerőből 
való életre. Amennyiben pedig erre az, ország vezetői nem hajlandók, úgy 
inkább lemondanak az államsegélyről, de az egyház függetlenségét min
den körülmények között meg kívánják őrizni.

Várható, hogy a többi egyház is ilyen értelemben fog határozni.
A theológiai munka terén a két protestáns fakultás tanárai' emelked

nek ki elsősorban. A prágai egyetem „HuszJános“ protestáns teológiai fakul
tásán mind a cseh Testvéregyház, mind a Nemzeti Egyház részére képeznek 
ki lelkészeket. Legjelentősebb személyiség itt Hromadka József etika pro
fesszor, a barthi theológia egyik képviselője. Az elmúlt háború alatt az 
Egyesült Államokban, a princetoni egyetemen tanított, a szocializmus 
iránt való megértéséről ismert, nemrégiben Magyarországon is já rt, — 
Beáná/r Frantisek ugyanott a gyakorlati theológia tanára. — A pozsonyi 
lutheránus fakultásról, mely a szlovák evangélikusság egyetlen lelkészképző 
intézete, Beblavy Jan szisztematikus nevét említhetjük meg. A két fa
kultás közösen ad ki theológiai folyóiratot „Thedlógia. Evangelica“ címein. 
Figyelemreméltó míé'g a Testvéregyház jólszerkesztett hetilapja, a „Kost-, 
nické Jiskry“ is. p .
Baross-nyomda (Harangszó nyomdája), Koncz József, Győr, Bajcsy-7-silinszky-út 24. T.: 7-63. 1



Ha egy-egy messzebb vidékről nem akadnának önkéntes jelentkezők 
konferenciánkra, kívánatos lenne, hogy az ottani egyházmegyei lelkészegye
sület közös erővel küldené kt egy-két ta g já t 

g r  Az orosházai lelkész,ivanyélizáció júl. 26—29 napjain lesz. Az alföldi 
gíg-yházinegyei lelkészegyesületek elnökei gondoskodjanak arról, hogy min

den körzetükbe tartozó lelkész tudomást szerezzen erről a konferenciáról és 
Phogy minél számosabban részt vegyenek rajta . Az evangélizáló előadókat 

gzabó József püspök ta rtja  „Kegyelmes korrektorunk“ összefoglaló elmen. 
Részletcímek: 1, Balkezes tapintat (Márk 10, 13—16.) 2. Kontár ördög
űzők (Márk 9, 17—29.) 3. A visszaillesztett fül (Luk. 22, 50—51.) 4. A 

 ̂ visszaszeretett apostol (Luk. 2?, 31—33; 54—62; Ján. 2il, 15—17.) 5. Ál- 
evangéliom (Máté 16, 21—26; Ján . 13, 1—10.) 6. Árulásból üdvösség (Ján. 
13 21—30; 9, 30.) 7. Synergismus?! (Márk 16, 20.) 8. íme újjá lett 
minden! (II. Kor. 5, 17.)

A reggeli és esti áhítatokat Veöreös Imre lelkész tartja . A bibliaköri 
munkát Benkóczi Dániel esperes dolgozza fel.

Jelentkezés júl. 20-ig Fürst Ervin  igazgató-lelkésznél, Orosháza. El
szállásolásról és ellátásról az orosházi gyülekezet gondoskodik. Az utóbbi
hoz a résztvevők némi pénzbeli hozzájárulása kívántatik csupán.

A gyenesdiási lelkészevangélizáció aug. 23—26 napjain lesz. Részlete
ket legközelebb közlünk.

L elkészcsere pályázat
A Dunánlnnicm Evangélikus Egyházkerület elnöksége az E. T. Vili. te. 

152. §-a alapján kimondott áthelyezés folytán a csákvári lelkész! állásra cserét 
hirdet. A lelkészi állás dijlevél szerinti javadalma: 1. 3 szoba, konyha, a szük
séges mellékhelyiségek és gazdasági épületek és kert. 2. 7 kát. hold 674 D-öl 
szántó, melynek munkálását a gyülekezet végzi; 2 hold rét a község részé
ről. A földek után járó adót a gyülekezet fizeti. 3. 12.29 Hl. tiszta búza és 
12.29 Hl. tiszta rozs, a lelkész lakására szállítva. 4. 12 erdei méter cser
hasáb fâ  beszállítva és felaprózva. 5. Káposzta, kender, tojás és gyertya 
helyett készpénzváltság. 6. Stóla: Keresztelésért egyházkeléssel 1.20 P, teme
tésért imával 1.20 P, halotti beszéddel 3.50 P, esketésért 2.40 P, ha a meny
asszonyt vidékre viszik: 4.80 P, szüreti kolleda tehetség szerint, három sáto
ros ünnepen offertórium, anyakönyvi kivonatért 2.40 P, családi értesítőért 
4.80 P, akik a gyülekezetnek nem tagjai, az összeg kétszeresét fizetik. 
7. Malomba 3 fuvar, saját használatra 5 fuvar kettő mérföldre. 8. A lelkész 
javadalmát képezi az OFB útján az egyházközség részére juttatott 25 kát. 
hold szántóföld jövedelme attól az időtől kezdve, amikor a birtoktest az egy
házközség tehermentes tulajdona lesz. Amennyiben az egyházközség tanítót 
alkalmaz, a felállítandó evang. iskolában és a tanító javadalmazására az’OFB 
földet nem juttatna, a fenti 25 kát. hold földből csupán 15 kát. hold föld 
képezi a lelkész javadalmát. — A VKM a helyi javadalmat évi 898 forintban 
állapította meg a fizetéskiegészítő államsegély alapjául. — A szolgálat nyelve 
magyar. — A cserére jelentkezők a hirdetmény megjelenésétől számított 15 
napon belül írásban jelentkezzenek a püspöki hivatalnál (Balassagyarmat).

Budapest—Balassagyarmat, 1949. év! június hó 3.
Mády Zoltán s. k. Szabó József s. k.

egyházkerületi felügyelő. püspök.


