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Időszerű papi igék
„É s  ezt m ondó  n é k e m :  E lé n  néked  az én  k e g y e lm e m ;  
m e r t  az én  e r ő m  e rő t l e n s é g  által v é g ez te t ik  el. H a g y  
ö r ö m e s t  d i c s e k s z e m  lázért, az én  e rő t l e n s é g e im m e l^  
h o g y  a K r is z tu s  e r e j e  la kozzék  b e n n em ."  I I .  K or .  12, 9.

, Nem tudjuk, mi lehetett a tövis a testében, almiról Pál itt beszél, 
p  mit érthetett közelebbről a sátán angyalától valói gyötörtetésen. 
Víziói közben jelentkező súlyos testi kísérőjelenségekre gondoljunk-e, 

i  amint például a damaszkuszi úton látomását háromnapos vakság kö
vette? Vagy epilepsziára, hisztériára, esetleg szembajra gondoljunk, 

a melyre talán Gál. 4,15 utal? Nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy 
súlyos bénítás, mindig újra visszatérő testi nyomorúság volt, amely 
miatt háromszor könyörgött Krisztus szabadításáért, Bizonyos, hogy 
nem csak a zavartalanabb életnek, hanem az akadálytalan szolgálat
nak vágya adta ajkára a könyörgést. De ez meg nem hallgatott imád- 

Isága maradt.
Mi is ismerjük ugyanezt. Nem idegenek tőlünk a kívánságok 

Iá szolgálatunkat bénító nehéz helyzetek megszűnéséért, erőért, teljes 
^egészségért, — kérések, amelyek miatt nem kell pirulnunk Urunk 
í előtt. De az Isten nemet mond rájuk. Lehetséges — így látjuk itt —, 
Elfogy Krisztus a gyógyítás csodáját megvonja és övéit szegényen, 
csúfosan, erőtlenül állítja oda a világ elé.

Pál mégsem marad felelet nélkül. Sőt ez az ige egyiké éppen 
í azoknak a kevés helyeknek, amely a megdicsőült Úrnak szavát szó- 
szerint közli: „Elég néked az én kegyelmem.“ De nem lenne még 
inkább kegyelem kérésének teljesítése? Pálnak meg kell elégednie a 

. kegyelemnek neki adott mértékével. Mély értelme van annak, hogy 
Pál úgy van odaállítva . a világ elé, támadhatóan, kifogások és kri- 

l lika céltáblájaként, Ennek az erőtlenségnek hátterén Krisztus ereje 
annál hatalmasabban megmutatkozhat. Az erősekben nem lehetne 

‘ annyira nyilvánvaló az Ö ereje-, mint a gyengékben.
Ezért, dicsekszik Pál az erőtlenségeivel. Nyomorúsága Jézus 

[ szava nyomán értelmet nyert. És ő többé nem ellenkezik, hanem igent 
I és áment mond mind arra, ami életét és szolgálatát nyomorítja. 

Isten kegyelmes akaratát magasztalja és közben saját kísvánságait 
megtagadja. Kívánságai helyére, amelyek erőért, egészségért- és aka
dálytalan szolgálatért törtek fel leikéből, más imádság lép. Gyenge- 

‘ sége árán szeretné magához vonni Krisztus erejét. Lemond az imád
ságban kért gyógyulásról és belenyugszik külső életének tartós aka- 

' dályoztatásába, hogy az Úr annál jobban megtölthesse erejével, 
i Megtanulhatjuk ebből, hogy mit jelent a kegyelem. Nem ellent

mondás a kegyelem gondolatával, hogy kívánságokat, nagyon jogo-



sult kívánságokat és imádságokat megtagad az Isten. Ö tudja iJ S  
mit tesz. A kegyelemmel mindenképpen összeegyeztethető, hogy ^  
szór vannak hiányaink, elháríthatatlan nehézségeink. Ilyenkor' is í!f! 
vényes: elégedj meg a neked adott kegyelemmel.

Így vándorolt Izrael a pusztán át a manna kegyelmére uta]v 
és meg kellett tanulnia, hogy ‘megelégedett legyen. De egészen br * 
nyosan ráhagyatkozhatott arra, hogy amiként ma, holnap is gondos 
kodik róla az Űr. Így vigasztalta meg Pált is az Úrnak a kegyeim^ 
aki mindig megadja a szükségeset és akiről Pál tudta, hogy soha nem 
fogja üres kézzel hagyni. Az igazi kegyelemhez hozzátartozik, hogy 
nem jelenti egyszerűen életünk külső helyzetének zavartalanságát 
Kegyelemmel gazdagon megáldott keresztyénnek is nyitva maradnak 
kívánságaik. Bíznia kell anélkül, hogy érezné Isten jóságát. Hinnie 
kell anélkül, hogy láthatna. Sokszor a sötétben kell tapogatnia és 
közben olyan hőn vágyik a világosság után. És mégis a kegyelemnek 
neki adott mértéke olyan szilárd alap lábai alatt, melyre bátran lép
het és hagyatkozhat. Igen, amelyért mindig újra hálát adhat.

Trillhaas. 1949. augusztus.

Aligha lehet nézeteltérés a tekintetben, hogy meg kell állapíta
nunk: az ú j alkotmánynak életbe lépése nem állít bennünket egyházi 
életünk szempontjából semminemű meglepetés elé, hanem csak végle
gesen megszabja a helyzet alakulásának azt az irányát és sietteti « 
helyzetnek abban az irányban való további és teljes kialakulását, 
amellyel már eddig is úgy kellett számolnia mindenkinek, mint nap
jaink kikerülhetetlen történeti szükségességével. Az ú j alkotmány 
életbelépésének tehát meg lesz az a haszna, hogy a valóságnak tiszta 
felismerésére azoknak is fel kellett ébredniük, akik nehezen ébrednek 
fel arra. Olyan ú j helyzet kialakulásakor, amely veszteségeket is hoz 
magával, az emberi természet hajlandó még egy ideig úgy benne 
élni a régi helyzetnek az illúziójában, mintha minden megmaradt 
volna a régiben.

Általában azt kell mondanunk: a hit valló, az önként terhet vi
selő, egyszóval a komoly egyháztagság kialakítására, amelyet az új 
alkotmány szerinti viszonyok meg fognak kívánni tőlünk, máris sok
felé megtörténtek az első lépések. A z ú j alkotmány életbelépése azt 
jelenti, hogy haladéktalanul meg kell történniük mindenütt és hm- 
ltadás nélkül folytatódniuk kell mindenfelé. Azokat, akik eddig el- 
onaradoztak, vagy akik nekiindulva is elakadtak haladásukban, figyel
meztetheti az új alkotmány: nincs veszíteni való idő. H a pillanat
nyilag úgy látszik is, hogy a dolgok mehetnek a maguk régi meg
szokott módján, a gyökeres változások feltartóztatás nélkül jönnek 
felénk. Az óramutató jár. Br. V idor János*



385

Imádságok igehirdetés után
Szentháromság után 21. vasárnap. János 6, 37—40.

f  Űr Isten Mennyei Atyánk! Hálát adunk drága kegyelmedért, 
Ejellyel üdvösségre hívsz és üdvözíteni akarsz. Áldunk a mi kegyel
mes Urunkért, Jézus Krisztusért is, aki mindent elvégezett. Áldunk, 
j,ogy őt tetted -üdvösségünk ajtajává, és csak rajta keresztül mehe
tünk he az üdvösségre.

Köszönjük neked is, Krisztusunk, hogy olyan engedelmes vagy 
mindenben az Atya végzéséhez tartod magadat. Köszönjük, hogy 

kegyelmesen elfogadsz, bennünket, akik az Atya akaratából hozzád 
mehetünk. Köszönjük, hogy féltett kincsed vagyunk és senki ki nem 
ragadhat bennünket a Te kezedből.

S Köszönjük, hogy félrehúztad a fátyolt arról az örökéletről, me
lyet a Te napodon adsz meg azoknak, akik ismernek Téged és hisz
nek Benned.

Kérünk is Atyánk, minket is vezess Krisztushoz, és bízz az ő 
kezére. Add, hogy megismerhessük őt, amint van és higyjünk benne. 
Téged is kérünk, Krisztusunk, fogadj el bennünket, őrizz meg a Te 
nagy napodig és akkor add meg nekünk is teljes szépségében az 
örökéletet.

Szemünk Tereád néz és várjuk kegyelmes végzésedet. Ámen.

Szentháromság után 22. vasárnap. Lukács 13, 22—30
Űr Isten, Mennyei Atyánk! Köszönjük az örökéletet, melyet 

nékünk bűnös embereknek készítettél kegyelmedből és nagy szerete- 
[tedböl.

Ádd. hogy mi is igyekezzünk bemenni. Tudjuk Urunk, hogy 
kegyelemből adod meg Jézus Krisztusért, ezért kérünk ments meg 
az clbizakodástól, mintha mi magunk képesek lennénk bemenni orszá
godba és óvj meg érdemeinkkel való kérkedéstől, ami kár, szemét 
és veszendő holmi a te szemedben. Őrizz meg attól a keserves csaló
dástól, hogy az ajtó bezárul előttünk. Kímélj meg attól a gyötrő
déstől, hogy országodban láthatjuk a te szentjeidet, akik nekünk is 
kedvesek voltak és nem mehetünk hozzájuk. Őrizz annak a gyötre
lemnek kínjától is, hogy mindenki ott van, akit mi elítéltünk, meg
vetettünk, mi magunk pedig kívülmaradva a pokol kínjait szen
vedjük.

Óh. Urunk tedd világossá az üdvösség útját előttünk és őrizz 
meg a tévelygő és hamis utaktól. Add. hogy csak a Te kegyelmedben 
és Krisztusunk érdemében bízzunk. Add, hogy míg időnk van, igye
kezzünk kopogtatni.

Utolsóból lett elsők szeretnénk lenni országodban. Ámen.

A gyülekezet imádsága
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Szentháromság' után 23. vasárnap. János 5, 22—29,
Úr Isten, Mennyei Atyánk! Te az ítéletet egészen Krisztus ke

zébe tetted le, hogy így szerezz neki teljes tisztességet és dicsőséget. 
Sőt niég magadat is azonosítottad vele, hogy még nagyobb legyen a 
vágyódás utána és még több legyen a félelem be nem fogadása,miatt.

Kérünk, add azt a kegyelmet, hogy , mi Krisztusunkra, a mi 
megváltó Istenünkre és ítélő nagy Bírónkra hittel és imádással néz
hessünk és megadhassuk neki teljes isteni dicsőségét.

Köszönjük, hogy a halál félelmetes gödrét a feltámadás csodá
latos fényével világítod meg és kegyelmedbe fogadsz bennünket légi 
félelmetesebb ellenségünkkel: a halállal szemben is. Köszönjük, hogy 
Krisztusunk áldott szent igéjével egyengeted előttünk az utat. Add, 
hogy meghallhassuk életet hozó szent szavát és mi is boldog remény
séggel nézhessünk íéleted nagy napjára.

Köszönjük Urunk, hogy a Te napodon igazságot szolgáltatsz. 
Add, hogy tisztán és feddhetetlenül élhessünk ebben a világban, 
hogy cselekedeteink miatt ne kelljen megítélned. Nyomorult voltun
kat pedig hadd fedezzük Krisztusunk szent vérével, hogy ítéletedben 
megáll ha ssünk. ,

Boldogok vagyunk, Uram, hogy kegyelmeddel dicsekedhetünk 
az ítélet ellen. Ámen. Kovács Géza.

Igeh irde tő  műhelye

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapjainak homiletikuma
Az egyházi esztendő veretes ünnepeit kivéve egyetlen szakasz vasárnap

jainak üzenete sem annyira kézenfekvő, mint az utolsó mégy vasárnapé. 
Astnussen ezt az összefoglaló címet adja neki: A végső dolgok! Az egyes va
sárnapok óégyházi evangéliumai és epistolái világos mondanivalójukkal tá
masztják Alá Asmusken megállapításait. Legfeljebb a Kol. 1,9—14 okoz gondot, 
de figyelembe kell vennünk, hogy az epistoía súlypontja a 13—14. versben 
van s akkor jól illik bele az utolsó vasárnapok rendjébe.

Nézzük először az óegyházi perikópa rendet. Az új rendek valamiképpen 
ehhez a, rendhez simulnak s csak it.t-ott — ahol az óegyházi rend is ingádév 
zást mutat —r találunk nagyobb eltéréseket.

24. vasárnap. Máté 9, 18—26: Mentés a haláltól. 25. vas. Máté 24,15—28: 
Mentés a végtől. 26. vas. Máté 25, 31—46: Mentés az ítélettől. 27. vas. Máté 
25, 1—13: A vigyázás!

Körülbelül ezt a gondolatmenetet követi a svéd perikópa rend, melynek 
evangéliumairól most prédikálunk. 24. vas. Máté 25, 14—30: Az elszámoltatás. 
Aki1 el tud számolni azt megmenekül a haláltól. 25: ‘ vas: János 0, 37—40: 
Jézusnál;az élet.- Aki .hozzá- jön. annak- élek* van. Amikor- eljő-lí'vég; életé 
tesz s nyilvánvalóvá lesz, hogy élete van. 26. vas. Luk. 43, 22~r-3ői A .szaros 
kapun át van út a kárhozat előli A hamisságot cselekvők ítélete az, hogy nem 
mehetnek, be abba .az. „országba", ahol pzoknak vari .helyük, -alpk , jót .csele
kedtek egijyé! ’ az Atya Legkisebb jel közül. 27. vas. János 5, 22—2Ő: A vég a
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jézus hatalmának jegyében áll' Ő az, aki az iljMelel lartja, azért vigyázzunk., 
Kegy ítéletkor az élet feltámadására jussunk.’

A fentiekből kitűnik, hogy a négy utolsó vasárnapén valóban t a végső 
jfilg.oklkal kell foglalkoznunk. Az eszkatológia kérdései kerülnek igehirdeté
sünkbe. Vessünk ezért néhány pillantást az eszkafolögkii problémákra.

K- Az utolsó 50 esztendő teológiai gondolkodását meghatározz^ az .eszjkah)s 
lógia irányában tett tájékozódás. Míg p. o. Kaftán 18j)7-ben megjelent 640 
.oldalas dogmatikája mindössze 12 oldalt széniéi az eszkatológiának, Barlíi 
első római levél kommentárjában azt mondja: „Annak , a keres?,tyénségn.ek, 
jmely nem egészen eszkatológia, a Krisztusihoz, egyáltalán, semmi köze." Bartb 
Hanga, később revideálja álláspontját, azonban az kétségtelen, Hegy', az új test a- 

! meritum eszikatológiai jellegű. S ha elhagyjuk belőle mindazt, ami eszkatológia, 
sokszor értelmetlen erkölcsi tanítások tárává lesz. Ez az cszkalolqgiai jelleg, 
tölti iki az Üjteslámentum dialektikáját: Isten országa itt van, de — eljövendő; 
a hívőnek élete van, de — lesz stl).

Mi a „végtörténeti eszkatológia* álláspontjait tesszük magunkévá, csat- 
lakozjva tanítómesterünk D. Dr. Prőhle Károly megállapításaihoz: Ügy gondol
juk, hogy ez a valójában bibliai eszkatológia fv. ö. A hit világa 333 és k. Í j. 
Minden metafizikai spekuláció, az idői és az időife’etti egymáshoz való viszo
nyának csűrése-csavarása, az idealizmus időfogalmának, de egyáltalán a filo
zófia fogalmainak, alkalmazása csak elhomályosítja azt , az egyszerű bibliai 
igazságot, hogy a mi hitünk jövőre irányítóit hit, tehát lényeges tartalma: 
reménység! (v. ö. II. Kor. 4, Í3—6, 21-igij ■ • ■ ■ - ■

A négy utolsó vasárnapon igehirdetésünkben 'megszólal az evangélium 
eskatológiai üzenete. "

1. Az első vasárnap. (Idén a Szentit, u. 20.) Az elszámoUatás gondöfel- 
körében vagyunk (Post fostam már nem foglalkozom ezzel bővebbén.)'

2. A második vasárnap. (Idén a Szenth. u, 21 j* Jézusnál van az élet. A 
,ittál" nem a helyhaitározói, hanem birtokos értelemben'áll. Jézu's- bizlosítj* 
számunkra az életet. Aki benne hisz, annak Jézus- adja az örök életét'. Az ötök 
élet (üdvösség) tehát nem olvas valami, ami a halál beálltával iautorhsdikusan 
lesz a „léteké"! Nem az jelenti számunkra az ékdbt," hogy „börtönéből sZabadót 
rab lelkiünk", leveti porsátorát, — tiszta platonizmust Az életét egyediül KrisV- 
tus jelenti, mert az az Atya akarata, hogy aki Krisztust látja (ina halijai,, és* 
hisz őbenne, örök élete legyen. A keresztyén reménység középpontjában nem 
az Atya trónja, hailem a Jézus keresztje áll. Ha ezt hirdetjük, beszédünk 
Krisztocentrikus, evtingéFrumszerű, ezért prédikáció lesz:

,Az epistela pompásam fejezi ki az evangélium nvásík igen 'fontos mon
danivalóját! A keresztyén reménység: a feltámadás! Jézus úgy adja az életet, 
hogy feltámaszt. A halál elkerülhetetlen, de sírjaink felett és: poraink felet! 
cseng Jézus szava: feltámasztom: azt az utolsó napon! f~: Jézusad, iörö'k. életet 
a. feltámadáson át! Több és nagyobb ez minden halhatatlanság-hilnél és filo
zófiánál. Ezt hirdessük és semmi mást! • , . „

3. A harmadik vasárnap (idén a Szenth. u -22,). a? erkölcsi. éleAfotytatás 
jelentőségét hangsúlyozza, E világnak eseményei könnyen el.ámílják a. hívőt 
és megingatják Isten akaratának keresésében és, cselekvésében, Akik megfe
ledkeznek az örök erkölcsi imperatívuszról,: (melynek uralkodnia kell életünk 
felett) : menjetek be. a szoros kapun,* azok ;vz üdvösség, becsukot! kapujához 
érkeznek. Ne féljünk a morális ‘követelések hangsúlyozásától. Aki ezt az .er
kölcsi követelést hangsúlyozza, az még nem. „moralizál"., A . választottak, az 
„igaz, hívek" is , elveszíthetik az „országot", ha hiányzik .belőlük-&\ mindenkori, 
engedelmeskedés szent készsége-Jézus .ismereteimelfett. ntég .„későn" érkezhotik 
az emberi Van egy visszavonhatatlan „kés-ŐJí“-jövéSi A, halálunk utátvmuu'

. *ViíathaÍö,'!hoáy‘ az, á?, 1 (g e ,.o trk ^^^ j^W Ö ^sz i' fejez ki, i i ik á ^ '^ l jn , 
a hitnek az pro feszi le séf. a hitnek küzdelmét’. kegyeiéin niegpa-

':ga(iasáért'(fj Mózes 3é,' 2Í'—3’2; ’I. ‘Tini. 6, Í’2.)V Szerkesztő,



nem lehet sorsunkon változtatni. Ezt az evangéliumi etikai tételt ne feledj-é 
nyomatékosan hangsúlyozni. Aki nem akart itt üdvözölni, azt ott nem l i f a  
már üdvösségre segíteni sem imádsággal, sem offertóriummal.

4. Az utolsó vasárnap (idén a Szenth. u 23) mondanivalója az ilélelréiH 
szól. Az emberiség, a világ „ama nap", az Ítélet napja felé menetel, ahol kel 
iős sors vár az emberre: élet vagy örök hatói — Az Ítéletet Jézus tartia "  i 
Kiirios tesz doxész és ekkor dől el véglegesen minden embernek a sorsa! v 
feltámadás és az Ítélet az eskatológiában összetartoznak. Nem lehet elválás* ' 
tani őket egymástól. S iha az evangéliumban arról van szó, hogy a hívőne’ 
örök élete van, az nem teszi fölöslegessé a feltámadást és az Ítéletet, hanoin 
csupán azt a bibliai reménységet fejezi ki, hogy a hívőt a halál sem választja
el Istentől. Hogy üdvösségünk van, az nyilvánvalóvá az Ítéletkor lesz. _ Ék-
kor lesz nyilvánvalóvá a kárhozat is. A hitetlenek tehát nem a halálukkal 
semmisülnek meg, hanem az Ítélet „után" mennek a kárhozatra. — Az Ítélet
tétellel a Fiú visszaad mindent az Atyának, aki végül is minden lesz minde
nekben. Ez már a szünteleia lu aionos lutu a consummatio mundi, ennek 
történelemnek a vége és az új ég és új föld ma még felfoghatatlan új világá
nak kezdete. Ez. az üdvösségtörténietneik is a vége. Dr. Kása Pót

Szenthárom ság után 21. vasárnap
Szószéki ige: János 6, 37—40. Oltári ige: I. Kor. 15, 35 /,')

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A szakasz bele van ágyazva abba a be
szélgetésbe, amelyet az Űr Jézus az 5000 ember megetégítéséhez kapcsolódóan 
a sokasággal a „mennyei kenyér", „az éleinek kenyere" felett folytatott. A 
megelőzőkhöz a 35. versnek „aki hozzám jő" kifejezésén keresztül, annak 
ismétlésével kapcsolódik. 37 v. héxei (erchomenon) nemcsak folyamatban- 
levő jövést, hanem megérkezést is jelent. A sokaság „keresi" (24. v.), „meg
találja" (25. v.), „látla" (36. v.) Jézust, de hozzá meg nem érkezett; „még. 
nem hisztek" (36. v,), 40. v. a héxei a theörön-ban (látni, tartósan! szemlélni,, 
megtapasztalni) és a piszteüón-ban teljesedik ki. A héxei-írek az objektív fel
tétele „nékem ad az Atya". Didószin — jelen idő, az adás folytonosságának
jelölésére. Nem múlt, nem predestináció. V. ö. 44. v. —• „az Atya vonja",----
45. v. „az Atyától hallott és tanult", továbbá János 17: 2, 6, 9, 11—12, 24. 
A héxei következményei: „ki nem vetem" (37. v.), „o.l ne veszítsek" (39. v.),. 
„feltámasszam" (39., 40. v.); —■ mindebben az Atyának kegyelmes, a Fiúnak 
engedelmes akarata valósul meg.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Az Atyának az az akarata, hogy a Fiú azt, akit 
az Atya néki úti és aki ennek alapján hozzájön, látja Öt, és hisz benne, — 
semmiképpen ki ne vesse, el ne veszítse, hanem feltámassza örök életre.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. 1. A keresztyén ember és a ke
resztyén élet a feltámadással és az örök életben jut teljességre, lesz befejezetté, 
diadalmassá. (Olt. ige: 42—43.) Nem magától, mintegy automatikusan, hanem 
a Krisztus által, a megváltás munkájának betetőzéseként (Olt. ige: 45/b). 
Ezért az apostoli hitvallás utolsó szavai: „ . . .  testnek feltámadását és az örök 
életet". Ezért a keresztyén élet és a keresztyén ember „az utolsó napra“ be
állított és affelé haladó élet és ember. Mennyire húzódozik, sőt fél a ma em
bere, a természetes ember attól, hogy élete az utolsó napra beállított élet': 
legyen.

2. Krisztus Ígérete („ki nem vetem" v. ö. Luk. 15, 2) és engedelmes 
küldetésvállalása („el ne veszítsek" v. ö. János 10, 28) drága biztatás és báto
rítás az utolsó napra beállított keresztyén élet számára, hogy ö  azt bizonnyal 
teljességre és diadalhoz juttatja, bármilyen töredékes, „rész szerint való", vere
ségeket szenvedett, bűnös élet is az. — De hogy ezt megtehesse, hozzá kell 
mennünk, megérkeznünk. De nem ámítiuk-e magunkat azzal, hogy ezzel mini 
valami érdemes-, értékes magatartással Krisztusnak megyünk segítségére, hogy



ígéretét be tudja váltani és kü l de té s v áll a láisána k eleget tudjon tenni?
” |  Tudja-e énekelni a szívünk: ,,Amint vagyok sok bűn alatt. .. bárány 

jézus jövök .. .“?
3. Krisztushoz azonban csak úgy mehetünk, ha az Atya ad minket néki 

fcu’.m: adott =  predestináció, hanem ad folyamatosan, ma is) ■— és von 
liózzá, (a III. IIilágazat magyarázata: saját erőmmel nem tudnék. .. Jézus 
krisztushoz eljutni, hanem a Szentlélek hívott engem az evangélium által) — 

mi engedjük, hogy adjon és vonjon minket és Tőle hallunk és tanulunk 
(45. v.) és nem aggódunk azon, hogy ezzel a „szabadságunkat** semmisíti meg 

Lz Ür.
A szószék! igével együtt az oltári ige is a feltámadásról és a íeltámász- 

dóról („megelevenítő szellem**) prédikál.
A végére siető egyházi esztendőnek ez a vasárnapja is az utolsó dolgok

ból beszél.
Ének: 584, 413. Szekszárdi munkaközösség-

Szenthárom ság után 22 . vasárnap
Is'ószéAi ige: Lukács 13, 22—30. Oltári ige: II. Thess. 2, 1—10.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A textus tartalmilag összefügg a fejezet 
t -előző részével, az Isteni országáról szóló példázatokkal. Több perikóparendíben 
I j i  18—30. versekből álló szakasz szerepel. — A 23. vers kérdésére az Úr Jézus' 
r bárom képpel felel:

1. A 24. v. a szoros kapun való bemenetelre hív. V. ö. Máté 7, 13-—14. 
f xgónidzesthe =  versenyezzetek, a görög igének ez az első jelentése fölei meg 
|  legjobban, mert kifejezi a szoros kapun való bejutásnak, az üdvösségnek a 
[ sürgősségét. Erre az időbeliségre mutat a dzétészuszin — majd igyekezni

fognak fut. ige is.
2. 25—27. v. az ajtó bezárásáról szól. Attól fogva, hogy a gazda fölkeli 

— Máté 25, 1—12. szerint a vőlegény megérkezett — és bezárta az ajtót,
i nincs lehetőség a bejutásra. ,A későn jövőket a gazda avval utasítja el: „Nem 
j tudom honnét valók vagytok." Máshonnan. Nincs közük hozzá. V. ö. János 
táj, 23—24, 44. 3, 31; 10, 14. Aki nem a Krisztusé, kizáratik, kivettetik. V. ö. 

Róni. 9, 32.
3. 28—29. v. az Isten országában való letelepedés és az onnan kirekesz

tés. Sírás és fogcsikorgatás a kirekesztés fölötti kétségbeesés miatt. Azt hitték, 
hogy az örökösök származás szerint jutnak be az Isten országába, üdvözölnek. 
Pedig a származás nem jogcím. Krisztus-hit szükséges. Ábrahám és a próféták 

'hittek a Krisztusban és rá mutattak, azért üdvözölnek. •— Az egész perikópa
í irisztocentrikus.

30. v. a származás szerint elsők helyét Krisztus-hit híjján a pogányok 
foglalják el. V. ö. Eb 2, 11—13; Acta 13, 46.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Az üdvösség kérdésénél nem a: a fontos, hogy 
hányán üdvözölnek, hanem, hogy sürgős a: üdvösségre jutás. A Krisztushoz 

S való viszonyon fordul meg és nincs rá származási jogcím.
AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Az epistola szerint a Krisztus 

napjáig ebben a világban ogvre erősödik a bűn ereje. Jól látjuk ezt ma is. 
A bűn növekedésével és! terjedésével mindig világosabbá válik, hogy sokan 
mennyire nem törődnek üdvösségük kérdésével. A „keresztyének" nagy több
ségének mindennapi életébe egyáltalán nem tartozik bele az üdvösség. Talán 
beszélnek róla itt-olt, mint valami távoli, valamikor hallott problémáról, de 

f személyes kérdéssé ritkán válik. Vannak persze olyanok is, akik örökségből, 
mert a régiek is így tették, számot tartanak rá. De hála Istennek, a bűn ter
jedése mellett az üdvösségre hittel igyekezők száma is növekszik. Az ige fel
vetett kérdésére az Űr Jézus nem felel a várt formában, mert nem is az a 
fontos, hogy hányán üdvözölnek, hanem, hogy te meg én, mi üdvözöljünk.



Szenthárom ság után 23 . vasárnap
Szószéki ige: János 5, 22—29. Oliári ige: 1. Kor. 15, 22—28.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: Az 5. fejezet a Galibában kitört krízis
ről szól. 1—9. v. a gyógvítás; 10—18. v. a szombatnapi konfliktus; 19—30. v„ 
beszéd Jézus istenfiúságáról; 31—47. v. a,z istenfiúság bizonyságai. — Alap
igénk a 3. szakaszba tartozik. 22. v. Az ítélet egészen a Fiúé. Az ítélet mal
ma folyik '(v. ö. 3, 19), de a végső napon lesz nyilvánvalóvá (5, 29). —. 
23. v. Jézus az Atya akaratának teljes végrehajtója. Aki vele szemben ellen
séges és tiszteletien, az az Atyával szemben is az. Ez Jézus fiúsága. 14a a, 
zsidók istentisztelőknck Játszanak is, de Jézust elvetik mint istenkáromló!, az 
Atyával szemben válnak tiszteletlenné. — 24. v. Egyik fontos helye János 
evangéliumának! Azt mondja el, hogyan gyakorolja Jézus már itt megelevenítő 
és ítélő munkáját. Isién igéjét szólja és aki hisz neki, annak élete van. (v.

*3, 36.) A hittel elkezdődik az örök élet. >— Az ítélet a hivő számára már csak 
annyiban ítélet, hogy akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy neki már élete van. Nin
csen két ítélet! A hivő örök éleire van kvalifikálva. — 25. v. A halottak a 
Máié.8, '22 értelmében a lelki hatottak. Jézus szava a halálból) amelyben va
gyunk, az életre hívó ige! — 26. v. Megalapozza az eddig elmondottakat. Jézus 
azért tudja ezt az életre !iívÓ munkát elvégezni, mert élete van önmagában, 
az Atyával állandó egységben él; v. ö. 19. v. — 27. v. Jézus az, ítélettartás 
jogát kapta az Atyától, amikor igéjével a tényleges döntést eléri: a híveknél 
pozitív, a hitetleneknél negatív irányban.. — 28. v. Itt már a tényleges halot
takról van szó, akik — 29 v. — feltámadnak a kettős kimenetelű ítéletre.

1. Az Úr Jézus parancsoló módban szól: „Igyekezzetek" az üdvös • 
Nem mintha a saját erőfeszítésünk és. derék cselekedeteink jutalmak 
juthatnánk bé az Isten országába. Az üdvösség Isten kegyelmének ajánjpí1'  
De csak azok nyerik el, akik igyekeznek .minél előbb bejutni a szoros  ̂ eka- 
Azért versenyezve kell sietnünk az egyetlen lehetőséghez, a szoros kan VUn* 
ami a Krisztus. A bejutás: a‘ benne való hit. Csak az alázatosak, nem 
a kevélyek, a Krisztus érdemében, nem pedig a saját erejükben, képzettség-^ 
ben és Ügyességűikben bizakodók férnek be a szoros kapun. Igyekezzünk 
Krisztushoz, mert „nincsen senkiben másban üdvösség" (Csel. 4, 12). \  ^ 
tus által üílvözít béhnünket az Isten.

2. Sürgős az üdvösség elérése. Csak azok üdvözölnék, akik kapuzár' 
elölt jöbnek. Még tárt a kegyelmi idő. Még hívogat az Ür, még hirdottetik 
igéje, még eljuthatunk hozzá, még megismerhetjük őt, még rábízhatjuk é,lo 
lünket. Még nyitva a' szoros kapu. De meddig? Amíg a gazda be nem zárja 
Ne mondjuk, van még időnk. Az idő az Isten kezében van. A mi legfontosabb 
dolgunk, hogy engedelmeskedjünk az Or parancsának és. siessünk elfogadni 
az üdvösség elnyerésének lehetőségét.

3. Le is lehet késni az üdvösségről. Azért az Ür Jézus sürgetése. A későn 
jövők hiába zörgetnek és hiába hivatkoznak arra, hogy ők hozzátartozók 
Abrahám és Mózes nemzetiségéből valók. Kizáratnak. Mi is hiába hivatkozunk 
arra, hogy jó keresztyének voltunk, rendesen jártunk a templomba és hűsé
gesem megtartottuk atyáink örökségét, még adót is fizettünk. Nincs érdemünk 
A származás sem jogcím. Ha nincsen Krisztus-bitünk, ha nem a szoros kapun 
jöttünk, kizárulunk. Minden a Krisztushoz való viszonyon fordul meg. Üdvös-* 
ségünk és elv.ettetcsiink is. És lesznek az elsőkből utolsók. Isten ura az idő
nek, bezárathatja egy-egy nép előtt a szoros kaput, mint azt telte a zsidó 
néppel. Előttünk még. nyitva van, igyekezzünk bejutni rajta, amíg lehet.

, Vázlat lehet a fenti,
A VASÁRNAP JELLEGE: A bűn erejének növekedése mutatja az ítélet 

közeledését. Aki hisz a Jézus Krisztusban, megtartatik.
Ajánlható ének: 425.:-. , Soproni munkaközösség.



f  aluk a i®* cselekedtek" értelme nem lehet más/ mint az általános erkölcsi 
K i ta r tá s !  Ezt igazolják a 24—25. y.ersek, melyek az ige hallgatásáról' szól- 
Kálk, nrint áz élet feltételéről. A jó cselekedet csak a hit gyümölcséként értel
mezhető és fogható fel. — A feltámadás célja: az üdvösség elnyerése. Fél- 

E támadnak a gonoszt cselekvők is.
Summa: Jézus néhány szóval fejezi ki az Atyához való viszonyát. Ö a 

jrjú. aki az Atyát ismeri és látja. Aki a  Fiúban hisz, az az Atyában hisz, mert 
K | Atyát látja és ismeri. Az Atya szereti a Fiút, ezért mindent neki ád. A 
hfonagyobb, amit kapott: életet teremt a halálból!. Ez először Istenhez1 való 
: viszonyunk szempontjából van adva: Akik bűneink és a törvény által való 
piegkötözöttségünk miatt halottak vagyunk, Jézusban megismerhetjük az Atyát, 
jhi hiszünk benne, t. i. Jézusban, életünk van. Ez a halálból életre vezetés a 
Jézus munkája. — De ez az életre vezető munka Ítélettartás is. Az Atya az 
Beletet is a Fiúnak adta, amikor minden nyilvánvalóvá válik.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus Istenfiúsága azt jelenti számunkra, hogy 
a benne való hit örökélet ma és az ítélet napján.
K AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: A Jézus Krisztusban való hit 
élet, a hitetlenség halál. Ez az ítélet napján mindenki elölt nyilvánvalóvá lesz. 
A hívőt örömmel tölti el ez a lény. Akiben hisz, az lesz, aki megítéli. Akiről 
egész esztendőn át hallott, az a bíró. Nagy nap lesz az ítélet napja, mert akkor 
megoldódik minden titok, ami ma az Űré. Nyilvánvalóvá lesz, (hogy akik itt 
hittek a Fiúnak, -nem hiába tették. A Róni. 8, 11 nagyszerű ígérete az igével 

Jézussal — szemben elfoglalt „álláspontunk" roppant felelősségére mutat. 
|— A gyülekezet az ige birtdkában van. Az ige liirdetitétik, mely életet teremt 
ma és itt (ubi1 et quando visum est deoj, amely élet az Isten gyermekeinek 
üdvösségévé lesz ama napon. (Szekularizált füleknek idegen lesz ez a prédi
káció!) ' •

témáknak ajánlható: Örüljetek! Jézus kezében az ítélet! — Élőnek is, 
holtnak is egyszer meg kell hallania Jézus szavát! — Halottak, halljátok meg 
az Ö szavát, hogy életetek legyen itt most és ott akkor!

Ének: 587. A klotildligeti theol. konferencia munkaközössége.

Advent 1. vasárnapja
Szószéki ige: Zsid. 8, 8—12. Oltárt ige: Luk. í, 16—22.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Alapigénk 8, 6-hoz kapcsolódik. Az új, 
„jobb szövetség" lényegét mutatja meg a régi hátterén. Az egész perikópa 
Jeremiás-idézet (Jer. 31—34).

8. v.: „őket" (autousl: akik a régi szövetség előjogát emlegetik (Luther- 
kommentár). — „napok jőnek": teinpus gratiae (Luther). — „kötök" (syn-: 
feleső): befejezem, teljessé teszem (Reisner)/. —, 9. v.: „nem ama szövetség 
szerint": 1. i. amikor törvényeimet kívülük, kőtáblákra írtam; ezért sem nem 
ismerték, sem nem szerették azokat (Luther). — „én sem gondoltam velük" 
(émelésa): nem törődtem, figyelmen kívül hagytam (Bauerj. — 10. v.: A dia- 
noia a gondolkodás és megismerés, a kardia pedig a személyiség székhelye. 
Esse in mente est mtelligi, esse in corde est diligi (Luther). „A törvény halált 
és kárhozatot hoz mindaddig, amíg csak kőtáblákra van felírva" (Kálvin- 
kommentár',. — „Adom": t. i. a Szentlélek által (Luther). Luther kommentárja 
szerint az új szövetség ideje az az idő, amikor kívüli és belül egyszerre szó! 
az ige (duni foris minis tna túr verbum vitae, gratiae et salutis, intus simul 
dooeat spiritus sanctus). NB. Ján. 6, 45 és II. Kor. 3! — 11. v. „felebarát" 
helyett a görög szövegben „honfitárs", „földi" (polités) áll. — „Megismernek" 
(eidésousin)): nem értelmi, hanem személyes megismerés. — 12. v. „Álnoksá
gaikról" (adikiaisj pontosabban: szövetségszegéseikről (adikia a szövetségi 
hűség megszegése).
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Bár a textus lényege szerint Izraelre vonatkozik (8. v.!)„ nem kizáróla- 
gosan annak szól, hanem vele együtt minden népnek. Ezért is új szövetség 
igéje.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Isién ígérete a második, jobb szövetség [eijS, 
imé beteljesedettI Itt a kegyelem ideje: a bűnbocsándtnak. a belső megújuló, 
nak és az igaz istenismeretnek ideje!

AZ ALAPIGE MAI ÜZENETE; 1. Az az idő, amelyben a mai keresztyé 
gyülekezet él, egyedülálló kegyelmi idő, teinpus gratiae: az új szövetsé-mel 
az a csodálatos kegyelmi ideje, amelyet sóhajtozva vártak a régi szövetség 
kegyesei. Elérkezett hozzánk (adventus) az új világ, az új aion Krisztusban’ 
Isten uralma megkezdődött itt a bűn és halál világában: ahol Krisztus van é- 
ahová Ö léphet be ebiven az új egyházi esztendőben, ott tűnik a szegénység 
a vakság, a bánat, a betegség és a halál félelme (v. ö. oltári ige!). Ahol néni 
fogadják el az Istentől félkínált kegyelmet, nem fogadják be Krisztust. <,t‘ 
tovább tart a Törvény régi, halálos uralnia és ítélete. Hitben azonban már itt 
van Isten országa; persze még csak elrejtve, rész szerint A beteljesülés a 
parúzia után következik.

2. Az új szövetség ideje — ez az új egyházi év is — a bünbocsánat 
ideje (12. v.)! Tudja-e a gyülekezet, micsoda 'hatalmas nagy dolog az, hogy 
Krisztus Urunk kereszthalála után, a bűnbocsánat áldott idejében élhetünk''

3. Az új szövetség ideje — ez az egyházi új esztendő is — a Szent
lélek általi belső megújulás ideje (10. v.)! Amíg — emberek által — csupán
kívülről szólt Isten igéje (törvénye), addig — szívünk keménysége miatt _
nem munkálhatott belső megújulást. De most — a Lélek által — egyúttal 
a bensőnkben is ott lehet Isten akarata. A Lélek belülről szántja fel kemény 
szívünket és munkál életújuláslt.

4. Az új egyházi év — új kegyelmi idő *— az igazi istenismeret ideje 
(11. v.),I Jézus Krisztus arcán maga a Szentlélek ismerteti meg a hívőkkel 
az Atyát (v. ö. II. Kor. 4, 6). Isten kegyelmének a megismerésében lehet és 
kell elmélyülnünk az új egyházi esztendőben.

5. Minden megterheltnok és megfáradtnak, bánkódónak, bűneiben gyötrő- 
dőnek, kétségbeesettnek ,és elfásultnak örömharsonákat fúj meg az ádventi 
idő! „Kicsinytől nagyig" (11. v.): gyermeknek, öregnek, szegénynek, gazdag
nak, egyszerű koldúsnak és tudósnak, mindenkinek egyformán itt a kelle- 
metes idő, az Ür új kedves esztendeje. Isten országának egy darabja száll alá 
ebbé a világba: bünbocsánat, belső és külső életújulás, Isten kegyelmének, sze- 
retetének új megismerése. Hozsánna Annak, aki mindezt elhozza nekünk is 
az új egyházi esztendőben!

Vázlat: Mit jelent az új szövetség idejében élni? 1. Bűnbocsánatot. 2. 
Éleiújulást. 3. Isten) igaz megismerését. Ezért kegyelem ideje az új egyházi 
esztendő.

Ajánlott énekek: Főének 350, bevezető ének 107.
Pécsi munkaközösség.

Szekszárdi munkaközösség: Andorka Sándor, Grósz János, Kiss Ferenc, 
Lehel Ferenc, Magyarosi Gyula, Németh Gyula, Németh István.

Soproni munkaközösség: Hanzmann Károly, Kiss János, Teleki Béla. 
Vezette: Pröhle Károly. A kéziratot összeállította: dr. Pusztai László.

A klotildligeti theol. konferencia munkaközössége. összeállította: Dr. 
Kosa Pál.

Pécsi munkaközösség: Geyer Zoltán, Káldy Zoltán, Szabó Gyula lelké
szek, Koltai Ernő és Sarlós József presbiterek. Vezette és a kéziratot össze
állította: Dr. Nagy Gyula.

Tatabányai munkaközösség: Németh Géza, Selmeczi János. Vezette: Dr. 
Sehulek Tibor. Kéziratot összeállította- Garami Lajos.
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Advent 2 . vasárnapja
M,ószéki ige: Jakab 5, 7—10. Oltári ige: Lukács 17, 20—25.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA. Jakab apostol, amint az 5. fejezet előző 
jé-izeiből nyilvánvaló, a szegény, kizsákmányolt munkások felé fordul, akiket 
testvérének tart. Inti őket, hogy e miatt ne sóhajtozzanak és ne panaszkodja
nak és ne éljenek (örvényeilenes önbíráskodással, mert az Űr Jézus az igazi 
fúró már közel van. Vegyenek példáit a földművestől, aki tele van reménység
gel és tekintsenek a próféták példájára, akik az üldözések közepette is álhata- 
iO'sak maradlak. Textusunk ádventi vonatkozása: az ítéld! érkezőben van, vár
jatok reménységgel.

7. u. makrothümeó: türelmesnek lenni, türelemmel, reménnyel várakozni, 
kitartani. — parousia: a megdicsőiilt Krisztus vissza jövetele a mostani aeon 
•végén. — preimos: korai (tavaszi eső) opszimus: késői (őszi eső) v. ö. Jer. 
5, 24, V. Móz. 11, 14, Joel 12, 23. — 8. v. S térid zó: megerősíteni, állhatatossá 
lenni. — eggiken: eJközel'ített, — ugyanaz, mint Jézus megtérésre való fel
hívásaiban (Mk. 1, 15; Mt, .4, 17). 9. v. stenadzó: sóhajtva panaszkodni vki 
ellen. — pro tón thürón: ajtók előtt (h ivő k - hite tlene k ajtaja előtt egyaránt) 
-kát’ allélón: kizsákményolókra mutat.

AZ ALAPIGE IRÁNYA. (A eontextus hozzávételéből lesz világos): A világ 
,álial kizsákmányolt híveket inti az apostol, hogy türelemmel, zúgolódás nélkül 
hordozzák sorsukat, mert az Ür ítéletre jövetele közel van: az ajtók előtt áll, 
jnáid a hívők, mind a hitetlenek ajtaja előtt.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA. Textusunk eszkatologikus jellegű. 
Erősen figyelembe veszi advent 2. vasárnapjának jellegét. A vasárnap jellege: 
„A prófécia és >az apokailypszis feszültségében élő, hitben járó egyház tekin
tetét a hatalomban és dicsőségben eljövő Üma irányítja, akire biztos remény
ségben, állandó vigyázásban, a jegyes vágyódásával vár s ebben a készültségi 
állapotában egyedül az ' Isteni igaz igéjére hagyatkozni, mert ez örökre meg
marad, ez a vigasztalása, ez az erőssége*1 (Jánossy: Az egyházi év útmutatása. 
Advent 2. vas.)

1. A világ hamisan látja a keresztyénség lényegét. Azt gondolja, hogy 
földi boldogságot, jólétet ad Krisztus övéinek. Igen: gyakran az ú. n. „jó evan
gélikusok** is ebben a tévedésben élnek. Pedig ebben az igében is nyilvánvaló, 
hogy Isten nem veszi le a megpróbáltatások, nehézségek terhét hívei válláról, 
de ad erőt elviselésükhöz és reményteljes várakozással tölti el a hivő szívét.

2. A hívők tekintetét az ajtók előtt álló Bíróra irányítja. Az őskeresz- 
tyénség és a reformáció népe tele volt evvel az eszkatologikus várakozással. 
Tekintete az ítéletre hamarosan visszajövő Urára szegeződölt. >— A mai szeku
larizált világban a keresztyénségnek éppen ez a  motorikus hajtó ereje, a visz- 
szatérő Orra tekintő bizodalmas hite apadt el a  legjobban. Ezért van az, hogy 
-értelmetlenné, reménytelenné válik a földi élet. Ezért a sok sóhiajtozás, panasz, 
zúgolódás egymás ellen. Csupa türelmetlenség, reménytelenség és idegesség 
jellemzi a Krisztust nem váró embert.

3. Aki várja az Urat, az másként viseli a  földi éllet nehézségeit. Nem földi
előnyökre óhajtozik. Számára vigasztalás, hoigy Isiten az Ő választott embereit 
sem kímélte az üldöztetésektől. Ök ennek ellenére az engedelmesség rögös 
útját járták. De a vándor szeme elölt megcsillan Krisztus alakja, aki már az 
ajtók előtt á'll! Megítéli a hitetleneket, de a hivő számára is figyelmeztetés. 
Ha nem az engedelmesség útját járja és a hitre jutott ember új látásával nem 
fogódzik erősen Isten ígéreteibe, akkor ítélő bíróval találkozik ő is! — De a 
legnagyobb öröm és erőforrás a hivő számára, hogy az ítéletre jövő Űr az 
ö Megváltója. >

Vázlat: A földi nyomorúságban küzdő (hivő. 1. Nem merül el áz élet 
nyomorúságaiban. 2. Tekintetét az ítéletre jövő Űrra emeli. 3. Az Űr jövetele 
életét örömmel és reménnyel tölti ni.

fipekek: 105, 591. Tatabányai munkaközösség.



+ D. Mayer Endre
„Istennek áldott embere.'" Csodálatosan kiteljesedett élet. A nagyhírű 

eperjesi kollégium volt áldott életének műhelye. Ennek az intézetnek volt 
jeles diákja, kitüntetéssel végzett pap jelöltje s miután a budapesti és greifs- 
w-aldii tudományegyetemen elmélyítette és -megtöbbszörözte lelke kincseit, már 
25 éves korában az ősi kollégium teológia akadémiájának újszövetségi exe- 
getikai tanszékének meghívott tanára, aki azután 34 éven át magyarázza 
az Írást s tanúja Mesterének, Megváltójának. A katedra lesz élet eleme. A 
halks-zavú, csendes ember bensőjéből szinte zuhogva törnek elő az élet folya
mai. Ihletett ajakán, egész lényén elevenen érzik, h-o-gy lelkén át az Eltel 
vize ömlik. Krisztust hirdeti meggyőző szóval\s még -szemléletesebben életé
vel, „életnek beszédét tartván- elébük".

Az élete végéig a tudományokban búvárkodó tanár a teái. irodalomnak 
is hivatott művelője s gazdagítója. Kéziratban maradt „Jézus élete" című, 
két hatalmas kötetre terjedő nagy műve, mely -nagy fájdalmára és- a köznek 
nagy veszteségére nyomtatásban már nem jelenthetett meg. Igen- sokat ír 
különféle egyházi lapokba. Lefordította az Apológiát. Luther műveiből, többet 
lefordított a Ma-sznyik-féle „Luther művei" számára. Ismertebb művei még: 
Jézus Krisztus és a szocializmus, Az eperjesi vértanuk története, a Római 
levélhez írt tanulmány, Pál apostol élete (népies kiadás), Va-ndrák élettörté
nete, Hazslinszky élettörténete, stb.

A tudomány kutatásában és a-z irodalom mezős-égein elmélyült tanár, 
egyben a -gyakorlati keres,ztyénség megszemélyesítője. Vezeti a gyakorlati 
teol. szemináriumot. Felismerve a, belmiss-zió fontosságát, ennek megisme
résére és megkedvelésére egyesületbe tömöríti tanítványait, amely- egyletnek 
-lelkes vezetője, ezzel úttörő munkát végez. Gondot visel az -ifjúság meg
élhetéséről is azzal, hogy éveken át ige-n gondos -efórusa a kollégiumi kon- 
v-iktusnak, vezetője a Teol. Otthonnak s mindkét intézmény modern épületé
nek megépítésében is oros-zlánrés-ze van. Tanítványainak papja s jóságos 
barátja, akiket élete alkonyáig felkeres buzdító leveleivel is. Sok szegény- 
diáknak nemes szivű pártfogója. Papja gyülekezetének is. Megszervezi a 
gyü'ekezet minden asszonyát tömörítő, igen áldott munkát végző Evang.. 
Gyárrá-„ Nőegyesületet, melynek élete végéig tevékeny titkára s amely 
egyesület tartja a sok in-séget enyhítő „Szegények házát", időközönként pap 
a szószéken is. Örömmel hallgatott pap. Es papja családi otthonának, annak 
a táborhegyi otthonnak, melynek falai eszményi hites-társi és családi életnek 
voltak tanúi. Hiszen Isten gyermekei la-ktak benne. S amely otthon meghitt 
baráti szívek sokszor kedves találkozóhelye is.

Mayer Endre életének kiteljesedéséhez tartozott, hogy megjárta a szen
vedések próbás és lélekkristályosító magaslatait is. Időnek előtte elvesztette 
fenkölt lelkű éle-ttársát; négy gyermeke közül kettőt a- háború ragadott el, 
a harmadikat, dr. Deák János testvérünk áldotts-zívű feleségét, egy sorvasztó 
betegség... A keskeny út a mennybe visz, de sok rajta a zord tö v is...

Az 1859 okt. 5-én Ládán, Sáros vármegyében, napvilágot látott, nagy- 
időn át fényiéit embert, aki jött, j-árit és -elment az Űr nevében-, — 1949. évi 
jún. 13-án kísérték -el a kollégium aulájából utolsó földi útján. Egyik búcsúz
tatója odasorozta a kollégium kiváló tan-árai a Vandrákok, a Herfurthok és; 
Gregussok mellé. A pécsi tudományegyetem már régebben díszdoktori okle
véllel tüntette ki. Ez alkalomból a most elhunyt Podmaniczky Pál így mél
tatta őt: „Ma-yer Endre azok közé a kivételes egyéniségek közé tartozott,

' akiknek működése elválaszthatatlanul összeforrott a magyar evangélikus egy
házzal és bízvást mondhatjuk, hogy a magya-r kultúrának egy tekintélyes 
darabjával. . . “

És mind, akik tiszteltük, szerettük, közöttük elsőben mindig hálás tanít
ványai, áldólag emeljük feléje kezünket, szívünkben pedig megszólal az élő 
reménység szava, hogy övé lesz az élet koronája. Bakay Péter-
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f  dr Podm aniczky Pál
Nagyratágult, tiszta szempár, szüntelen mosoly, nagy szív, 

meleg' szó, semmi összetettség, csupa egyszerűség: ez volt Pod
maniczky Pál.

Ügy járt közöttünk, mint az evangélium derűs fárosza, min
den vonásán, mozdulatán átragyogott az örök nagy örömhír.

Beskatulyázott, szűkszívűre nyomorodott világunkban ne
kem most az tűnik fel felőle, hogy milyen széles-skálájú ember 
volt.

Származásánál és egyéniségénél fogva tipikusan urbánus 
ember, sőt soknyelvű kozmopolita volt. De a felsőszelii paraszt
gyülekezet magyar népének ő tudott a legkedvesebb papja lenni.

Mozgalmi keresztyénség titkárságából egyetlen hittudomá
nyi karunk professzori székébe érkezett.

Határozottvonalú pietista, de a lelkészi kar barthiánus ágá
tól az ó-lutheránus ortodoxokig mindenkinek kedves volt.

Egyetemi tanár volt, de prédikálni szeretett legjobban.
Filozófiát tanított, de tisztább evangéliumot senki sem hir- - 

detett nálánál.
A tudomány márványlépcsős csarnokában forgolódott, de 

.szíve a messze szigetek pogány világát járta.
Jó tollú iró, mégis inkább alázatos fordító.
Tucatnyi nyelven beszélt, de a kisgyermekek is megértették.
Nagy szintéziseket látott s kis cikkekben aprózta szét 

magát.
Sokat vesződött gyenge egészségével, de alig tudom meg

számolni, hány könyve, írása maradt s lelke utolsóig tervektől 
zsongott.

Roskatagon járta élete próbás útjait, de egyik legutolsó 
írásában ezt írja: „Isten siet, szolgái is siessenek!. . . “

Köszönjük Istennek sok tanítását, áldott szolgálatát!
Amikor tanítványai egyszerű fekete koporsóját vitték sírja 

felé a soproni temetőben, finnből hozott két kedves éneke zen
gett a fátyolosán alkonyodó őszi levegőben:

Szelíd szemed Úr Jézus 
Adjon békét, bocsánatot, 
Tekintsen rám, ha roskadok: 
Szelíd szemed, Ür Jézus.

Uram, óh add, ha vándorutam 
Majd véget ér itt e borúban, 
Elérjek Hozzád 
S Te fényes orcád 
Hadd lássam én.

Távolodó hangon, mintha ő is velünk énekelt volna.
Szabó József.
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Így  tanulmányozta az igét
Egyszerű puhafa-állóíróasztalának vízszintes fedélrészén — 

jobban a keze ügyében — -maga-eszkábálta kis könyvtáriéban négy 
könyv. Balról jobbra: a Menge-féle német Biblia, a vaskos héber 
Ószövetség, a karcsúbb görög Újszövetséggel az oldalán, meg uz Öreg 
Károli. A  Kittel-kiadta Biblia Hebraica 1906-os kiadása, a Nestle- 
féle Nóvum Testamentum Graece 1901-es. Mindakettőt 1906-ban sze
rezte még pozsonyi teolágus korában Podmaniczky Pál s azóta hasz
nálta őket nap-nap után, szinte holta napjáig. (A  kórházba a kis 
zsebbe való Nestlé-t — úti újtestamentumát — vitte magával. Az 
utolsó három nap abból olvastatott fel magának). H asználta? .., 
É lt belőlük! Ez a két könyv: az egységes Szentírás volt a minden
napi kenyere. Ezekben szólt hozzá minden áldott reggel Ura és K i
rálya, amikor napi munkájának a megkezdése előtt alázatosan oda 
járult a színe elé. S persze napi munkája közben is akárhányszor.

Nem csipegetett az írásból, hanem belemélyedt. Már az ágyban 
imádsággal kezdte a napot, s természetesen az igeolvasásba is imád
sággal fogott bele s feleletül az igére, azzal is fejezte be. Előadásait 
a délelőtt későbbi óráiban szerette tartani, hogy bőségesen legyen 
ideje az ige tanulmányozására, S ha valami ok miatt mégis elmaradt 
reggelről a csendesóra, föltétlenül pótolta a nap folyamán. Rend
szerint egy-egy bibliai könyvön ment végig folytatólagosan. Ilyenkor 
egy-egy kitűnő, kommentárt is olvasott az 1 igével párhuzamosan. 
Schlatter újtestamentum-kommentárját (Erláuterungen zum Neuen 
Testament) már évtizedekkel ezelőtt alaposan átvette, de újra ineg 
újra vissza-visszatért hozzá. Fejezet- és szakasz-címeit átvezette ú j
testamentumának a margójára, viszont Schlatter lapszéleire meg egy- 
egy szó vagy kifejezés görög eredetijét jegyezgette oda itt-ott. Barik 
római levelét, jobban mondva: a római levelet s hozzá Barth köny
vét többször is áttanulmányozta. Egyidöben Kroeker csodálatosan 
lélekkel és élettel teljes hatalmas tanulmánysorozatát az ószövetség 
könyveiről szerette nagyon (Das lebendige W ort). Az utóbbi évek
ben különösen Lüthi munkái jelentettek sokat számára, Nem régiben 
Nehémiáson ment végig Lüthinek Die Bauleute Gottes-e kíséretében. 
Legutoljára J ó b  k ö n y v e  m é l y s é g e i b e  i g y e k e z e t t  b e h a t o l n i ,  
részben már a bibliarevízióban magára vállalt munka elökészítése- 
képen, de természetesen — mint minden ige tanulni árny ozásakor —- 
ebben is elsősorban a maga lelke számára keresve'feddést és biztatást, 
megszomovitást és vigasztalást, világosságot és erőt, hogy legyen mü
vei szolgálnia, másoknak. Tudta, hogy csak bizonyságtétellé válva 
találhat utat az ige mások szívéhez is.

Az összefüggésükből kiragadott igékből összeállított bibliaolvasó 
kalauzoknak végképen nem volt barátja. Konferenciákon is legjobban 
szeretett volna, illetőleg szeretett egy-egy bibliai könyvről áttekintést
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m in i. Különösen alkalmasaknak találta erre '® célra a kis-próf étákat. 
I I perikópa-rendszert viszont azért szerette, mert az előre megadott 
i  textust egyik igehirdetéstől a másikig folyvást érlelgethette a lel- 
I kében.
■ , Am int az igehirdetése mindig christo-, sőt 'egyenest stauro- 
l  centrikus volt, ugyanilyen volt az igetanulmányozása is. Mindig Jé- 
izm  Krisztust kereste az 'igében, mégpedig mint megfeszítettet (I.

Kor. 2,2) .  Tudta, hogy a feltámadt és élő Krisztussal csak ezen az 
[ {lton lehet találkozása (Máté 28,5—9). Nagy öröm volt számára, 

amikor a svájci Wilhelm Vischer könyveit megismerte (Dos Christus- 
r zeugnis des Altén Testaments I. 1936, II. 1942).

Nem ennyire fontos, de rendkívüli teljesítőképességének 
a megértéséhez mégis' szükséges, hogy sohasem olvasott teológiai és 
más könyvekből egy sort sem ötletszerüleg, hanem mindig mindent 
teljes céltudatossággal a maga munkaprogrammjának szolgálatában. 
Mindig hónapokra, sőt évekre előirányzott munkaprogrammja volt 
ugyanis. Természetesen az Űr színe előtt meghányt-vetett, sőt ö t  öle 
kapott programúi.

Talán megemlíthetem itt, hogy az ördöggel üt volt egyszer egé
szen személyes, szemmel látható, füllel hallható találkozása. Ügy lát
szik, akkor kapaszkodott bele a diadalmas Krisztusba olyan erősen, 
hogy ettől fogva bizonyos mértékig megerőtlenültek számára a sátán, 
támadásai.

Mint annyira szívéhez nőtt kedves finn testvérei: Paavo meg a 
többi fölébredt, ö is mindig koldusként, mindig elveszett bűnösként 
állt az Űr elé, hogy a bűnbocsánat a jándékával meggazdagodva bé
kességgel, örömmel és hálaadással mehessen tovább a maga útján. 
Voltak neki különösen drága igéi, amelyek szinte állandóan vezet
ték. Ilyen volt pl. az élet sok gondjának, bajának közepette a Fű. 
4,4—7: „Örüljetek az Űrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! 
A ti szelídlelküségtek ismert legyen minden ember előtt. Az Űr 
közel! Semmi felöl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyör- 
géstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaito
kat az Isten előtt. É s az Istennek békessége, mely minden értelmet 
felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisz
tus Jézusban.“ K ét legszembeötlőbb vonása: a gondtalan bizakodás 
és a megzavarhatatlan szelídség is jórészt ebből az igéből táplálko
zott. Haragudni az együtt átélt 36 esztendő alatt alig láttam három- 
négy szernél többet (tehát átlagban Minden tíz esztendőben egyszer), 
de akkor azután félelmetes volt a haragja. A szelídség tehát nem ter
mészeti adottsága volt neki, hanem kegyelemből kapott ajándéka. 
Krisztusba oltott életfáján a Lélek többi gyümölcse is megtermett 
(Gál. 5,22).  Egyre jobban kiábrázolódott benne a Krisztus. Am int 
életében a „Krisztus levele/1 volt mindazok számára, akik között élt, 
legyen holta után is írásaiban és a róla írottakban minden olvasója 
számára az. P. P.-né.
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I g e h ir d e té s ü n k  m a
A húsvét utáni v asá rn ap o k  igehirde tése a  dunántúli lelkészek 

1949. évi prédikációinak tükrében

1949 szeptember 21-én Pápán a dunántúli egyházkeriUeti lelkész-értekezleten
tartott előadás.

  Cél.
A prédikációk bekérésének célja nem fontoskodó, nagyképű 

okvetetlenkedés.
Vágyom arra, hogy megismerjelek benneteket nemcsak külső

leg, hanem belsőleg, szíveteket, telketeket, gondolkozásmódotokat, 
hiteteket, leglényegesebb munkátokat, az igehirdetés szolgálatát.

Felelősséget érzek aziránt, hogy mivel tápláljuk igazságra éhes 
és szomjas népünket.

Tanulni és tanítani szeretnék egymás hitéből és szolgálatából.
Ez a három szempont vezetett s nem cenzorkodás. Ezért nem 

kapjátok vissza a beszédeket bírálattal, hanem kaptok helyette álta
lános beszámolót.

Statisztika.
Beérkezett összesen 170 beszéd. Ebből húsvét utáni első vasár

napi 17, második vasárnapi 24, harmadik vasárnapi 11, negyedik 
vasárnapi 26, ötödik vasárnapi 43, áldozócsütörtöki 2, hatodik vasár
napi 17, pünkösdi 5, Szentháromság-vasárnapi 4, alkalmi beszéd szaT 
had textussal 14, nem alkalmi beszéd szabad textus alapján 6, ádvcnt 
második vasárnapi 1.

A statisztika a következőket mutatja:
1. Vannak hiányzók, akik nem küldték be beszédeiket. Kérem 

őket, ne vonják ki magukat a közösség kötelezettsége alól, mert, egy
szer a közösség is felmentve fogja érezni magát az ő védelmük alól.

2. Sok — a rendelkezéssel ellentétben — az alkalmi és ünnepi 
beszéd. A közönséges vasárnapok szolgálataira — úgy látszik — keve
sebb gondot fordítunk., holott a hűség, ami a sáfároktól megkíván
talak s ami Isten egyetlen- mértéke, a kis dolgokban jelentkezik.

3. Vannak a beküldött beszédek között régi beszédek. Az egyik 
1942-ből való. a másik még régibb. Szép, hogy megvan a régi beszé
dünk, de miért nincsen új? Miért nem folytatjuk a régi készülés! 
gyakorlatunkat? Azt hisszük: a gyakorlat teszi a mestert s a szó
bőség igebőség is? A kezdőember lámpaláza indított valamikor min
két á hűségesebb készülésre és nem az igehirdetés fontosságának súlya 
s-hallgatóink üdvösségéért való szent remegés? A lámpaláz elmúlhat, 
mert az az emberekre néz, de Isten szolgájában ehelyett mindig nő 
a szolgálat öröme és az Isten előtti felelősség remegése.

 4. Elég sok.a beküldött beszédekben a szabad textus. Egyházunk 
a kötött perikoparendszer alapján áll. Valamikor magam is béklyó
nak éreztem, ma velem, együtt sokan áldják Istent a kötött szövegért. 
Nehéz helyzetek, tanácstalanságában sokszor adott kivezető utat s,ige
hirdetésünk sablonizálásától sokszor megóvott azzal, hogy rákénysze- 
rített a „kevésbbé testhez á!ló“ szakaszokkal való foglalkozásra.



 Mindettől eltekintve van valami felemelő érzés abban a tudat-' 
ban, hogy egyházunkban mindenütt arról prédikálnak, amiről én is 
szólok.

Ragaszkodjunk még hűségesebben az előírt textusokhoz!
? 5. Á húsvét utáni vasárnapok között Rogate viszi a pálmát. 

E bből van a legtöbb beszéd. Nem tartom valószínűnek, hogy ennek 
az a magyarázata, hogy lelkészeink szíve különösen buzog az imádság 
szerelmétől, inkább azt hiszem, hogy a beküldés ilyen alakulását az 
az egyszerű tény formálta, hogy az imádkozásról mégis csak köny- 
nyebb beszélni, mint a többi textusokról. Úgy látszik, szeretjük a 
dolgok könnyebbik végét megfogni s kerüljük a nehezei)!) textusokat. 
Pedig a kincsek nem a felszínen, hanem a mélyben szoktak meg
húzódni s alázatos bányászmunka kell felszínre-hozatalukhoz.

A tan-tisztaság.
I  1. Az üdvözülésre vonatkozó tan tekintetében örvendetes javulás 
tapasztalható. Összehasonlítva ezeket a most beérkezett igehirdetése
ket a körülbelül egy évtizeddel.ezelőtt általam végigolvasott igehirde

tésekkel, azt kell megállapítanom, hogy ma már sokkal kevesebb 
'római katolicizmus van prédikációinkban, mint. azelőtt. Csak két ki
fogásolható beszéd van etekintetben. Az egyik így ír : ,,Földi életünk 
célja a tökéletesedés, küzdelmeinknek jutalma pedig az örökélet.'' 
A másik a munka ünnepén így fejezi be a prédikációt: „Minden 
attól függ, jól végzed-e munkáidat! ? Tedd híven kötelességeidet és 
jutalmul nyersz örökéletet 1“

Mindkét prédikáció a cselekedetek által való megigazulás taní
tását képviseli.
p 2. Nagyobb a baj, ha nem az üdv-tan. hanem az embertan szem
pontjából nézzük az igehirdetéseket. Ebből a szempontból sok ige
hirdetés szerint az ember nem elveszett és elkárhozott, csak eltévedt 
[ember. Csak fel kell világosítani s akaratát mozgósítani kell a jóra:

Itt is csak két idézetet hozok fel. Az egyik szerint: „Az életcél: 
a gyűlölködő szívek szeretettel megtöltése, tépett lelkek vigasztalása, 
a krisztusi tiszta erkölcsiség hirdetése, az Isten örök evangéliumára 
megalapozott világ újjáteremtése." Itt Jézus csak tanító, de nem 
megváltó.

Egy másik János 21, 1—14-ből'ennyi „tanulságot" von le: „Ha 
Jézus utasítása, tanítása szerint éltek, számíthattok arra, hogy meg
lesz a mindennapi kenyeretek." Igv érthető.  ̂hogy az ilyen gondolat- 
világban nincs helye a bibliai megtérésnek. TJgy látszik, hogy sokunk
nál csak holt ismeret a hit által való megigazulás és nem saját, bűn
ben vergődő életünk egyetlen megoldása. Az ilyen igehirdetés nem 
Jézus igehirdetésének a folytatása, hanem jellegzetes nevelési keresz- 
tyénség kénviselése. Talán ezért is kerül a beszédekben többször elő 
a keresztség mint megnyugtató és nem mint elkötelező és indító té
nyező, nem úgy, mint a megrettent lelkiismeretű Luther megnyug
tatója, hanem az óember álomba ringatója, mely a keresztséget tel
jesen azonosítja az újjászületéssel.

3. Az evangélikus igehirdetést mindig mérlegre kell tenni a- 
K isztus-tan szempontjából. Az előbbiek után nem szorul bővebb
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magyarázatra, hogy a beszédek többsége páli és lutheri értelemb e n  
nem Krisztus-központi.

4. A húsvét utáni vasárnapok textusai alkalmat adnak arra,  
hogy egy kissé betekintést nyerjünk lelkészeinknek a végső dolgoké 
vonatkozó tanbeli magatartásába.

Sok az immanens igehirdetés. Az egyik azt állítja, hogy az élet 
hez két dolog kell: kenyér és szabadság. Másutt egészen pogány 
esehatológia vonásai bontakoznak ki, mely, az ember fejlődésétől várja 
a világ folytonos tökéletesedését s végre a teljes boldogság földre 
szállását. Az egyik igehirdetés így biztat: „Ha jobb kort vártok 
védekezzetek a társadalmi élet tövisei ellen és munkáljatok először 
ti magatok azon, hogy a Krisztus tanítása, Isten akarata teljesüljön 
az emberek közt.“

Kevés azoknak az igehirdetéseknek a száma, melyek a bibliai 
eschatológiát képviselik.

5. Leggazdagabb betekintést az igehirdetések az imádságról 
szóló tanításba nyújtanak.

Az egyik szerint „az imádság a jólneveltség kérdése, célja a 
megnyugvás". Egy másik szerint imádkozni annyi, mint „összeköt
tetésben lenni egy felettünk álló hatalommal". Több lelkész beszél 
személyes Isten helyett isteni hatalomról. Vagy mit szóljunk ehhez a 
miszticizmushoz: „Belső szobádba m enj: saját lelkedben keresd meg 
az ott élő Atyát!". Nem lehet csodálkozni, ha ezek után valaki az 
imádság „sikeréről" értekezik.

Általában sok beszéd után azzal mehetett haza a hallgató, hogy 
nem kell úgy erőlködni az imádsággal. Elég egy szívből jövő sóhaj, 
egv „röpima", — a többit úgyis tudja az Atya. Az egyik lelkész 
például így szól: „Ne sajnáld az időt (a csendeskamrára), nem von 
el sok időt az életedtől. Mert ha valaki akármilyen szénen összeállí
tott imádságban és bármilyen hosszú fohászkodásban többet és szeb
bet tud kérni, mint azt a Miatyánkban tehetjük, az tanítsa még Jé
zust is imádkozni." Vaiion mit csinál ez a lelkész például az úgy
nevezett egyházi közimádsággal?

Igeszerűség.
Az evangélikus szószéki beszéd nem dogmatikai tantételek taní

tása. hanem igehirdetés. Ezért kell szemügyre vennünk mindig ige- 
szerűség szempontjából.

Általában igehirdetés akar lenni minden beszéd. Némelyiknél a 
vasárnap jellege zavarja az igeszerüséget. Rogate vasárnapján pl. 
több esetben csak ugródeszka a. textus az imádkozásról való általános 
elmélkedéshez. Az egyik római katolikus módra nem is utal a tex
tusra, csak elmélkedik az imádságról. Az egyik Cantate, a másik 
Exaudi vasárnapján textust sem ír igehirdetése fölé. Egy másik 
Cantate vasárnapján a kirendelt szakaszt, veszi ugyan, de rövid be
vezetés után átugrik a vasárnap jellegére és Zsoltárok 98, 1-ről be
szél: „Énekeljetek az Ilmák új éneket!"

Az igeszerű igehirdetés csak helves exegézisen épülhet fel. Eb
ben a tekintetben sokat nyújt a Lelkipásztor c. folyóirat, melynek 
felhasználása sok helyen örvendetesen látszik. Önálló munkának csak
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két esetben van nyoma. Az egyiknél kommentárok, a másiknál dog- 
K ika a felhasznált forrás. A többiek inkább kész prédikációkat 
^Ernáinak fel. Nem mindegyik jelzi forrását. Van két lelkész, aki 
Bfezerint vesz át mondatokat közös, meg nem nevezett forrásból. A 
Ehasznált kész prédikációk között több a református, mint az evan-

 A helyes ige-megértést olykor a felületesség akadályozza. Ha 
egy  kicsit is belemélyedt volna a János 21, 1—14-ben leírt helyzetbe 
a z  jgehirdető, akkor nem írt volna így: „A tanítványok együttlété- 
nek'az alapja volt a megtisztított szív, de ezenfelül még valami, ami 
mindennél több, az új élet, amit nyertek az Űrtói, volt az az erő, 
ami összekötötte őket. Ma is ez a menetrend."

 Olykor az ige kézenfekvő, felszínen levő értelménél való meg
állás nem engedi beljebb az ige teljes megértéséhez az igehirdetőt. 
Máté 9, 35—38 alapján az egyik azt a kérdést veti fel, hogy mi ez 

K yilág. Feleletül két kérdéssel foglalkozik: Gyöngy virágos májusi 
kert ? szomorú siralomvölgy ? Nem lehet tagadni, hogy az igében és 

jL  ige alapján ilyen gondolatok is lehetnek, de az is világos, hogy 
az ige eredeti értelme sokkal nagyobb dologról beszél, mint a derű- 
és borúlátás kérdéséről.

: Olykor teológiai szemellenző szűkíti az ige értelmét. Az egyik 
lelkész — különben kiváló igehirdetésben — a képek azonosságának 
elve alapján ugyanezt az igét teljes egészében csak a végítéletre vo
natkoztatja.

Egyházi jelleg.
Az evangélikus egyházban folyó igehirdetésnek egyházi igehir

detésnek kell lennie. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az igét evangé
likus hitvallási irataink szerint kell magyarázni, hanem azt is, hogy 
ez az igehirdetés nem individuális, hanem közösségi szolgálat. Nem 
egy individium lelki munkája egy másik individiumon, hanem az 
egyház munkája, az egyház életmegnyilvánulása. Az egyház dolgozik 
benne az egyéneken és önmagán.

Ezen a ponton lehetett az evangélikus igehirdetések ellen eddig 
ai legtöbb panaszt felhozni. A mi igehirdetésünk volt a legszíntele
nebb. A róm. kát., református és szektás igehirdetések sokkal „egv- 
háziasabbak" voltak. Emezeket ritkábban lehetett volna másutt el
mondani, mi pedig még büszkélkedtünk is ökumenicitásunkkal.

Ezen a ponton is örvendetes a fejlődés.
Jobban betartjuk az egyházi esztendőt és többet beszélünk^ róla. 

Sokkal nyilvánvalóbb, hogy az egyházi esztendő jellege befolyásolja 
és meghatározza igehirdetésünket.

Általában ragaszkodunk a kirendelt szakaszokhoz és ezt az ige 
felolvasásának bevezetésében is közöljük a gyülekezettel. Sokkal nyil
vánvalóbb. hogy nem a magunkét adjuk, hanem képviselők, küldöt
tek. üzenethozók vagyunk. Az egyik lelkészünk külön is felhívja a 
gyülekezet figyelmét arra, hogy ezen a vasárnapon minden magyar 
evangélikus gyülekezet ezen az igén épül.

Ez jelentkezik abban is. hogy — ha lassan is — de szaporodik 
az oltári igére való hivatkozás is a prédikációban. Ha nem is valljuk
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azt, hogy a két kirendelt szakasz közös üzenete az egyház üzJH  
s azt kell tolmácsolnunk, világos, hogy nemcsak ,,lógós"-nak 
tották a szószéki ige mellé az oltárit.

Többször merünk már magáról az „egyház"-ról is beszélni * 
az érzésem, hogy ha a fórum porondján nem beszélnének annyit Z  ̂
egyházról, nekünk magunktól nem lett volna elég bátorságuk i],. 
nyiltan szóba hozni a templomban az egyházat.

Az az egyház azonban, amiről beszélünk, a legritkább esetben a- ‘ 
evangélikus egyház. Csupán néhol jelentkezik mint negatívum a róni* 
kát. egyházzal szemben s mint pozitívum Luther idézetekben.

Csak mint érdekességet említem meg, hogy a húsvét utáni 2 
vasárnapra 24 igehirdetés érkezett be a kirendelt ige alapján és e»y 
szabad textuséi, de ezek között csak három emlékezik meg arról, hogy 
ez a nap az egyházi sajtó napja, holott Máté 8, 36—38 kirendelt szá, 
kasza erre könnyű alkalmat kínált.

Itt és most.
Az ige örök az örökké változó időben, de nem időtlen, hanem 

örökké időszerű. Itt és most hangzik. Ez az igehirdetés gyülekezet- 
szerűségének és időszerűségének követelménye.

Ha ebből a szempontból nézem az igehirdetéseket, külön ki kell 
emelnem a kitelepített gyülekezetek lelkészeinek igehirdetését. Ezek
ben a pásztor hangja szólal meg. Nem a siránkozás, nem is a ríkatás, 
nem is a felelőtlen remény-keltés, hanem az Isten hatalmas keze alatt, 
való megalázkodás hangja.

Egy szórvány-lelkésznek „Miserecordias Domini“ vasárnapján 
egyik szórványban tartott igehirdetésében megrázó szavakkal szólal 
meg a kirendelt szakasz alapján a szórvánvsors. Egy másik ugyan
ezen vasárnap igéjének fényét a gyülekezet azna ni presbiter-válasz
tására vetíti. Egy másik a gyülekezet történetéből mond el építő, 
példákat.

Az általános helyzettel kapcsolatban azonban tartózkodó és óva
tos az álláspont. Május 1 soknak ad alkalmat a munkáról való meg
emlékezésre. Szót talál az egyház és állam szétválasztása, a vallás- 
oktatás. az egyház jövője és a béke kérdése, általában azonban sző-' 
székeink teljesen távol tartják magukat a napi politikától.

Kérjük Istentől a keskeny-úton járás bölcseségét, mely bizony-, 
ságtevő anélkül, hogy vakmerő lenne, okos anélkül, hogy elefánt
csont-toronyba bújna el. nyájával él a viharban anélkül, hogv új 
viharokba vezetné nyáját, csak evangéliumot akar hirdetni anélkül, 
hogy e mögé bújjék gyávaságával, életközei anélkül, hogy Isten kö
zelségét. elveszítené. Isten-közei anélkül, hogy élet-idegen lenne Isten 
politikájának kénviselője pnélkül, hogy napi-politikát űzne. Állandó 
kockázatos döntések feszültségében Isten vezetése alatt élő emberek 
tudnak csak járni ezen a keskeny úton.

Formai kérdések.
Isten nem barátja a formalizmusnak, de az ékes rend Istene s  

ékes rend nincs forma nélkül. Mit mondanak a prédikációk formái ?
1. Általában rövidek. Inkább vázlatszerűék. Nem ,’paj. Félős
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azonban, hogy olyan vázlatok mellett, melyeknek mondatai nem gon- 
^Bfct-sorozarok rövidítései, fecsegéssel töltődik ki az igehirdetésre 
K t  idő.
HT 2. Sok baj van a beszédek logikájával. Tudom, jól, hogy a fel* 
m^íásos prédikációt elavultnak bélyegzik. De azt is tudom jól, hogy 
^prédikációknak elvihető beszédeknek kell lenni s tapasztalatom van  

B ról, hogy a régimódi felosztás világos közlése az a fonal, amelyre 
igehirdetés üzenetét felfűzve elviüetik magukkal az ige hallgatói 

azokra még évtizedek múlva is emlékezni tudnak.
Etekintetben a beküldött igehirdetések közül az idősebb nem

zedék őrzi a felosztás hagyományait. Jó lenne azonban, ha áz ifjabb 
Kmzedék is tudatosítaná magában a külsőleg is érzékelhető belső 
Rprolás szükségét. A nagy japán igehirdető, Kagawa, igehirdetésé
nek'vázlatát a háta mögött lévő táblára írja fel, a mondanivaló rög- 
zítése érdekében.
p  ■ 3. A beszédek logikai egysége témát kíván. Ez nem igeszerűtlen- 

'ség. csak az ige mondanivalóinak közös nevezőre hozása s az igehir
detés céljának tudatosítása. Ez jelentkezik abban is, hogy tudok 
rímet adni a prédikációnak. Szaporodnak a címes prédikációk, de 
még mindig a többség homilia. Akár egyik, akár másik formát vá
lasztjuk is, röviden, határozottan s motiváló fogalmazásban kell tud- 

|iorn felelni arra a kérdésre: mit akarok most az igehirdetéssel elérni?
4. A fentiek az okai annak, hogy még mindig sok baj van a 

bevezetésekkel. Hosszú, eltorzult bevezetések, melyek igazán Adóm
nál és Évánál kezdik a kérdést, fölösleges időtöltések. Ne kertelj a 
mondanivalóiddal, hanem üsd meg a kérdés hangját, amiről beszélni 
szeretnél és fogj hozzá!

5. Az igehirdetésekben sok a színes mesélő, megelevenítő prédi
káció. Jól van. A képzelet csapongását azonban ellen kell őrizni az 
ismeretek józanságával.

Nem szabad arról beszélni, hogy Péter „káromkodik, esküdözik 
és tagad“, mert Péter nem káromkodott.

Azt is elragadta a képzelete, aki ezt mondja : „Amikor a feltá
madott Krisztus magára hagyottal! megáll a nyitott sír ajtajában, 
bizonyára az lehetett az első gondolata: megyek az én kedves tanít
ványaimhoz! Lehet, úgy képzelte, hogy azok már egészen felkészülve, 
valósággal csatasorba fejlődve várják, mert hiszen jóelőre megmondta 
nekik, hogy megfeszítése után harmadnapon feltámad. Lehet, úgy  
képzelte, hogy már talán türelmetlenkednek is késése miatt. Szeretné
nek azonnal indulni egy világhódító hatalmas hadjáratra. De éppen 
ezen a ponton érte Jézust a legnagyobb csalódás."

Jézus szenvedései között egy másik prédikáció a gyermekeknek 
arról beszél, hogy a gyermek-Jézusnak el kellett szenvedni a názá
reti gyermekek gúnyolódását. Ilyenről legfeljebb az apokrifusok 
tudnak.

Vigvázzunk, mert a hivek nem követik a pegazus szárnyalását!
6. Éppen ezért bánjunk csinján az illusztrációkkal is. Az illuszt

rációdagály apadóban van. egyre több a bizonyságtétel és szaporod
nak a pásztori szolgálatból vett illusztrációk. Örvendetes az ének
szövegekkel való illusztrálás növekedése.
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7. A prédikáció nem stílus-gyakorlat és retorika. Örvendetes 
hogy a beküldött igehirdetések között alig van dagályos prédikáció. 
Egy-két stílusgyakorlat s egy-két körmondatos retorika található 
csupán, annál több azonban a pongyola fogalmazás s az emiatt értel- 
metlenné váló mondat. Egy könnyen és szépen fogalmazó lelkészünk 
pl. „kies és karsztos vidékről" beszél. Világos, hogy vagy kies e g y  
vidék, vagy karsztos, de mind a kettő nem lehet.

Egy másik így ír: „Nem lehet Jézus szavai szerint Isten 
ember előtt egyszerre eleget tenni a keresztyén imádság kötelezettsé- 
gének“ „Sejtem, hogy mit akar mondani, de nem értem. Hogyan érti 
akkor az egyszerű hívő egyszeri hallásra?

„Lelki porcellánokról" beszél magyarázat nélkül egy másik lel- 
kész, amikor azokról beszél, amik elszigetelhetik kapcsolatunkat Isten 
nel. Magyarázat nélkül értelmetlen kép.

8. A formakérdések között szeretettel kérem minden szolgatár
samat : Beszélj magyarul és magyarosan. Ne használj fölöslegesen 
idegen szavakat! Amennyire természetes az, hogy szakemberek kö
zött rövidség kedvéért- használunk idegen kifejezéseket, annyira 
természetes az is, hogy a gyülekezeti igehirdetésben inkább körül kell 
írni mondanivalóinkat, mintsem idegen szavakat használjunk. Mon
danivalóid súlyát nem növeled a tudományoskodás látszatával!

Azután beszélj rövid tőmondatokban. Az egyik hétoldalas ige
hirdetés mindössze 26 mondatból áll. Nem egészen négy mondat 
egy-egy oldal. Ilyen körmondatokat nehéz figyelemmel kísérni.

Ha csak a tíz év előtti helyzetre gondolok is a beszédek olvasása
kor, akkor is azt kell mondanom: nagy dolgokat cselekedett velünk 
az Isten. Tanuljunk egymástól, hogy még jobban tudjuk hasogatni 
az igét egyházunk épülésére és Urunk dicsőségére!

Túróczy Zoltán.

Isten siet. Hogyne sietne, mikor ezer esztendő, előtte annyi, mint 
a tegnapi nap (Zsolt. 90, 4.). Ha fu t a mi időnk, futnak perceink, 
óráink, napjaink, évtizedeink, életünk, — mennyivel inkább fu t Isten 
ideje! Ezért szól így, amikor Ésaiás próféta által megígéri az örökké
való világosság hajnalát: „Én, az tfr, idején, h a m a r megteszem 
azt (És. 60 ,22.)“. Ma különösképpen látjuk, hogy Isten siet. Ha az 
embernek nem volt elég a gőzmozdony ék a gépkocsi sebessége és meg
szerkesztette a széllel és madárral versenyre kelő repülőgépet, Isten 
ezt is beiktatta országának eszközei közé. A  misszionáriusok most már 
nemcsak autón és motorkerékpáron robognak, hanem repülőgépen is 
legyőzik a távolság akadályait. A  siető Isten szolgái is s ietnek. . .  
Isten siet s ezért sürget bennünket is, téged is: „Ma, ha az ő szavát 
hallgatjátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket (Zsid. 3 ,1 5 .).“ 
Ma, most halld meg Isten üzenetét . . .  Hadd, fusson, terjedjen itt  a 
mi véreink között és innen zendüljön hi messze, sötétségben tévelygő 
népek felé. Nagy utat kell megtennie, ezért Isten sürget, hogy m a 
halld, meg, hogy elindulhasson a te ajkadról i s . . .

. + Podmaniczky Pál.



 A keresztyénség eredete újabb leletek 
világításában

Az utolsó másfél század folyamán különféle régi emlékek feltárása ás 
ezeknek kapcsán egyes leletek új világosságot árasztottak azokra a viszo
nyokra, melyek közt a keresztyénség világtörténeti útjára elindult. A követ
kezőkben újabb, szinte szenzációsnak mondható leletekről lesz szó, melyek
kel mostanában sokat foglalkozik a világsajtó.

A z  új Jeruzsálemi le k e re s e k
Két évvel ezelőtt, 1947 nyarán Palesztinában a Jordán völgyéből Bet

g e m  felé vezető úton beduinok egy barlangban 11 bőrtekercset találtak. 
A tekercsek eredetileg gondosan be voltak takarva vászonba, melyet szurok 

viasz keverékével tettek vízhatlanná és agyagkorsóba rejtettek. A Jordán 
völgyének száraz klímája e tekercseket a hosszú évszázadokon át viszonylag 
tó állapotban őrizte meg rejtekhelyükön s — úgy latszik, — az agyagkorsók 
akkor váltak láthatókká, amikor a barlang egy része bedőlt. A beduinok lefe*- 
tiiket elvitték a betlehemi mohaimmedán sejkhez, aki az 'írás után ítélve úgy 
-vélte, hogy szir szöveggel van dolga s ezért az ő közvetítésével a tekercsek 
a paiesztinai szír ortodox egyházhoz, majd pedig részben a jeruzsálemi egye

ltem ismert archeológusához, Sukenik professzorhoz ikerültek. Jelenleg a 11 
tekercs közül 5 a jeruzsálemi ortodox szír Szt. Márk kolostoré, 6 pedig a 
jeruzsálemi zsidó egyetem tulajdonában van.. A leletet Sukenik professzor 
egy héber nyelvű, Jeruzsálemben 1948-ban megjelent könyvében írta le, vala
mint több, főként amerikai archeológus ismertette külföldi folyóiratokban. Az 

legyik legnevesebb jelenkori archeológus* Akbright, Battimore-i professzor 
eszerint „a modern kor legnagyobb kézirat-felfedezéséről" van szó.

Az ilyen régi tekercsek .az idő viszontagságaitól1 még akkor is szen
tvednek, ha az évszázadokat egészen, kedvező körülmények közt vészelik át. 
Ezért kezelésük és tudományos feldolgozásuk csak rendkívül fáradságos, 
körültekintő és aprólékos, nagy hozzáértést igénylő gondos munkával vihető 
keresztül. így érthető meg, hogy noha külföldi tudományos folyóiratok ismé- 

ftelten hoztak közleményeket e tekercsekről* mégis még távolról sem lehet 
l'kielégíteni nemcsak a nagyközönségnek, hanem még a feszült figyelemmel 
váró tudományos világnak az érdeklődését sem. Azonban nagyjából már 
ismeretes a tekercsek tartalma.

É saiá s-kézira t
Az egyik tekercs Esajás próféta könyvét tartalmazza. Szövege általában 

egyezik a kanonikus szöveggel, noha természetesen vannak egyes helyeken 
kisebb-nagyobb eltérések is. Ezek az eltérések azonban általában nem érintik 

 jelentősebb formában a kanonikus szöveget. A most felfedezett kézirat min
den esetre arról tanúskodik, hogy Jézus korában a palesztinéi zsidóság Esajás 
szövege nagyjából azonos volt a mi Esajás szövegünkkel s hogy amikor 
Jézus az evangélisták elbeszélése szerint (v. ö. Luk. 4, 16—30) az egyik 
szombainapi istentisztelet alkalmával az Esajás-tekercsből olvasott fel, ez a 
tekercs lényegileg ugyanazt a szöveget tartalmazta, melyet mi ismerünk. Az 
ószövetség legrégibb héber kézirata eddig a Kr. u. 895-ben. Tiberias-ban Móse



ben Aser által irt próféta-kódex: most ez az új lelet Esajás könyvének 
kb. ezer esztendővel régebbi kéziratát juttatta a tudomány birtokába.

A  többi tekercs
De akármilyen nagyértékű és nagyjelentőségű is az Ésajás-teker  ̂

érdekesség tekintetében szinte, elmarad a többi mögött. Közülök az e„ 3 i  
Habakuk próféta könyvéhez irt magyarázatot tartalmaz s nemcsak azt nj * 
tatjai meg, hogyan értelmezték kétezer évvel ezelőtt e.zt a prófétai irato' 
hanem egyúttal tanulságos felvilágosításokat nyújt a palesztinai zsidóság Sze,' 
lerni életéről a Krisztus születése előtti századokban. Három tekercs 
művet alkot és hálaénekeknek a gyűjteménye. Ezek az ószövetségi zsoltá  ̂
rokra emlékeztető hálaénekek úgylátszik, eddig ismeretlen szövegeket foglal' 
nak magukban s jelentőségük majd csak akkor világosodik meg teljesen 
ha szövegüket közre adják és feldolgozzák. Egy másik tekercsen talált iratot 
evvel a címmel jellemeznek: „a világosság fiainak harca -a sötétség fiaí 
ellen“. Ismét két másik tekercs egy művet alkot, melyet. ,.<z. szektás irat“ 
névvel szoktak megjelölni. Egy további tekercsről csak annyit tudunk, hogy 
rajta Enók apokalipszisének arám szövegéből van részlet: lehet, hogy e teker
csen előkerült az eddig csak étiópiai, és részben görög nyelven ismert Énók- 
apokalipszisnek az eredeti arám szövege. Két. tekercs felbontása az eddio- 
rendelkezésünkre álló adatok szerint még nem történt meg.

Egy legújabb híradás an ól szól, hogy a barlangot, melyben a tekercse
ket 1947 nyarán találták, az elmúlt tél folyamán több régész újból átvizs
gálta. Ennek a vizsgálatnak a során újból találtak a makkabeusi korból, tehát 
a Kr. e. 2. századból való kerámiákat, továbbá sok pergamen- és papirusz- 
töredéket hőben nyelvű írással, ezek közt az egyiken több fejezetet Mózes 
3. könyvéből („Leviticus") és pedig az utóbbit a Kr. e. 6. században használt 
ú. n. Lachis-irással írva.

Ezekről az_ újabb leletekről részletek még nem ismeretesek.

A leletek jelentősége 
Ha megpróbáljuk e leletek jelentőségét röviden elemezni, akkor a követ

kezőket kell megállapítanunk. A talált kéziratok valószínűleg a makkabeusi 
korban, tehát a Kr. e. 2. század folyamán, legkésőbb a Kr. e. 1. század elején 
íródtak. Hogy ez magában véve is milyen nagyjelentőségű, annak az érzékel* 
tetése végett hadd utaljak arra,- hogy ilyen, terjedelmű összefüggő kézirataink 
a Kr. e. évszázadokból bizonyos egyiptomi papiruszoktól eltekintve egyáltalán 
nincsenek. A nagyhírű és oly sokat olvasott klasszikus írók kéziratai általában 
mind jóval későbbi időből származnak. Még ennél is fontosabb azonban annak 
a megállapítása^ hogy az újonnani felfedezett kéziratok abban a makkabeusi 
korban keletkeztek, amely a keresztyénség szellemtörténeti előkészítése 
szempontjából döntő jelentőségűvé lett. A makkabeusi kor elején keletkezett 
Dániel próféta könyve, annak az eszkatológikus gondolkodásnak az első fon
tos képviselője, amely az újszövetségi Isten-hit. az Isten országa eljövetelére 
irányuló reménység alapvető mozzanatát szólaltatja meg. Ügy látszik, hogy 
ebbe az irányba mutatnak a most felfedezett kéziratok is. Erre enged követ
keztetni részben a, Habakuk-magyarázaf, részbeni pedig azok a tekercsek, 
melyeket „a világosság fiainak harca a sötétség fiai ellen" és „a szektás irat" 
névvel jelölnek Ezek az iratok abból a gondolatkörből származnak, melyet az 
1896/97 telén Kairó óvárosa zsinagógájának rejtekhelyén, az ú. n. Genizá-
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b a n talált s ,,Damaszkusz-irat“-nak nevezett mű is tükröztek Ez az irat egy 
nyilván farizeusi irányzatú, m e ssi ás - v ár á stoan élő zsidó közösségnek, talán 

iszektának a körébe utal bennünket, mely magát egy új „szövetség"-nek 
tudja. Már ez a Damaszkus-irat is sok rokon- vonást mutatott az Üjszövet- 

Kéggel- Ha most e leletek között vannak olyanok, melyek a. Damaszkusz-irat 
mögött álló közösség gondolatvilágát tükröztetik, akkor talán több világosság 
derül erre a titokzatos „szektára" s vele együtt, azokra a körökre, melyek 

[gondolatvilágukkal előkészítették a keresztyénséget.
Ebből a szempontból tanulságos a most felfedezett iratoknak a sorsa is. 

A régészek megállapítása szerint ezeket az iratokat abban, a, barlangban, ahol 
őket két évvel ezelőtt megtalálták, valószínűleg a Kr. u. 1. és 2. század for
dulója táján rejtették el. Egyesek arra is gondoltak, hogy talán a Jeruzsálem 

•pusztulásával végződő palesztinai háború idején, 66 és 70 közt rejtették el 
őket, hogy megmentsék őket a. háborús pusztulástól. Ez ai feltevés azonban 
kevésbbé valószínű. Valószínűbbnek látszik, hogy ezeknek az iratoknak az el
rejtése összefügg a zsidóságnak a szellemi restaurációjával, Jeruzsálem pusz
tulása után. Ennek a szellemi restaurációnak a folyamán a rabbinátus t. i. 
vaskövetkezetességgel kiirtott mindent, minden olyan irányzatot, és minden 
olyan irodalmi emléket is, ami az általa követett és, helyesnek elismert irány
zattól eltért. Ennek a reorganizáló és restauráló folyamatnak esett áldozatul 
minden1 olyan irat, amely nem foglalt helyet az ószövetségi kánonban. Hogy 
az Ószövetségen kívüli óhéber irodalomból semmi sem maradt ránk, — leg
feljebb fordítások görög nyelven, melyeket a keresztyén egyház őrzött meg, 
— az éppen, ennek a folyamatnak volt a következménye. Ezért a tudományos 
kutatás sok tekintetben a sötétben tapogatódzik, amikor a Jézus korabeli és 
azt megelőző évszázadok zsidóságának vallásos irányzatait, társadalmi viszo
nyait, különösen pedig az alsóbb néprétegek szociális és gazdasági viszonyait 
vizsgálja,. A most felfedezett leletek mindezekre a kérdésekre valószínűleg 
sok és új feleletet fognak adni és ily módon új színekkel világítják meg a 
keresztyénség keletkezésének ,a hátterét.1)

K e re s z ty é n e k  P om néfib en  és a h ercu lanum i
k e re s z t

De legyen szabad ebben az összefüggésben még egy másik, a fenti 
leletektől teljesen független területre is felhívni olvasóink figyelmét.

1834-ben jelent meg a műit század egyik legolvasottabb regénye, Bul- 
wer-nek „Pompejii pusztulása" („The Last Days of Pompeii") c. könyve. Benne 
a szerző rendkívül érdekesen rajzolta meg a római császárság társadalmi és 
vallásos életét s benne jelentős szerepet adott a keresztyénségmek is. A 
regény keletkezése idején azonban! az ásatások során még nem akadtak a 
keres,ztyéoségnek nyomaira Pompejiben. Csak a legutolsó' évtizedek ásatásai 
hoztak adatokat felszínre arra nézve, hogy a Vezúv kitörése folytán Kr. u. 
79-ben szörnyű katasztrófa által elpusztult két városban, Herculanumban és *)

*) A „jeruzsálemi tekercsekéről folyamatosan jelennek meg tudósítások 
főként amerikai folyóiratokban („Biblica! Archeologist" és „Bulletin of the 
American Schools of Orientál Research"). A fenti vázlatszerű tudósítás, mely 
első sorban a nagyközönséget érdeklő mozzanatokat ragadta ki, K a h l a  és 
E i s s f e l d t  tudósításain alapszik VTheologische Literaturzeitung, 1949. 2. 
és 4. füzetek).
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Pompejiben valóban voltaik keresztyének. Két érdekes, nyom is került t i f l  
színre: mindegyik rendkívül meglepő. ^

Az etnográfusok és a\ vallásos folklóré kutatói régóta ismerik a követ- 
kező „mágikus*- szónégyszöget (,,palind,rom“-ot). mely jobbról balra felülről 
lefelé és fordítva alulról felfelé és visszafelé ugyanazokat a szavakat mutatja:

S A T O R  
A R E P O 
T E N E T  
O P E R A  
R O T A S

Ennek aiz ú. n. Sator-formulának az eredete és a jelentése sokáig ismeretlen 
és vitatott volt. Csak azt tudtuk, hogy már az ókorban használták, pl. Egyip 
tómban igen sokszor a kereszttel és Jézus nevével, HL a Krisztus-monogram
mal együtt varázsformulaként. De ismerték a középkorban is és a mágiának 
a 16. században történt újra feléledése után ugyancsak rendkívül elterjedt 
és kedvelt formula volt. Utóbb lesüllyedt a népies babonába. Elterjedettségére 
jellemző, hogy varázsszerül használták pl. jó szüléshez és boszorkányság 
fogfájás és veszett kutyák harapása, ellen. Megtalálható a szerbeknél és hasz
nálták pl. Brazíliában, stb.

Ennek a formulának a jelentésére és eredetére fény derült az újabb 
kutatások révén. Kitűnt, hogy e formula betűit össze lehet állítani, úgyhogv 
kereszt formában a „Páter noster" szavakat alkossák; körülöttük az ~,A“ és 
„ 0 “ betűknek a Jelenések könyvéből ismert szimbolikájával:

A

P
A
T
E
R

A P A T E R N O S T E R  O 
O 
S 
T 
E 
R

O

Ebből nyilvánvaló ennek a Sator-formulának a keresztyén eredete. De 
tovább menve ily módon megoldódik a szónégyszög szavainak a sokat vita
tott jelentése is. Ezeket ily módon lehetne lefordítaná: „Arepo magvető tartja 
(kezében) a műveket, a kerekeket". A „magvető" szónál minden keresztyén 
olvasó a magvetőről szóló példázatra, pontosabban Krisztusra, ill. Mát. 13, 37 
alapján az Ember Fiára, tehát az ítéletre jövő diadalmas Krisztusra gondol. 
Ezt az értelmezést alátámasztja az „arepo" szónak az a feloldása, is, mely 
szerint az: „A Rex et Páter O", vagyis az „A 0 “ közé foglalt Isten-megjelö
lés: „Király és Atya". Ha az „opera" sió t a világ folyását, igazgató csele
kedetekre (v. ö. pl. Ján. 5, 36; 7, 3; Zsid. 1, 10; Jel. 15, 3), a „rotas" szót



409

p e dig Jak. 3, 6 értelmében az emberi lét körforgására, az életsorsokra vonat- 
 koztatjuk, akkor az egész Sátor-formulának az értelme lényege szerint ez: 
 Isten, a Király és Atya, valamint az ő Krisztusa, az Emberfia Magvető tartja 
 kezében a világ folyását és az emberi életsorsot. Ez az értelem a Jel. 5-ben 

 foglalt grandiózus képre emlékeztet, s azt mutatja, hogy a keresztyén hit 
f ő tartalmát kifejező, de titokzatos, rejtvényszerű formulával van dolgunk. 

Ez a szónégyszög talán olyan időben keletkezett, amikor az üldöztetések 
miatt csak titkos jelekkel, szimbólumokkal fejezhették ki magukat a keresz
tyének. Az ilyen szimbólumok egyúttal arra is szolgálhattak, hogy azokról 
olyan keresztyének is felismerhessék egymást, akik különben nem voltak 
ismerőseik egymással.

A Sator-formula rendkívül elterjedt voltára jellemző, hogy újabban ása
tások során a Mezopotámiai Dura-Europos> római korbeli emlékei közt éppen 
ügy ki lehetett mutatni, mint Angliában Cirencester-ben, a római Britannia 
provincia leletei közt. Legújabban pedig megtalálták a nyomait Pompeji 
romjai közt is. Mivel pedig Pompeji Kr. u. 79-ben pusztult el, azért nyilván
való, hogy a Sator-formulai a keresztyénség legrégibb emlékei közé tartozik 
,s egyúttal tanúsítja:, hogy már Pompéjibem is voltak keresztyének.2)

De egy ennél még meglepőbb és eddigi feltevéseinket szinte forradal
masító leletről is érkezett hír. Most már majdnem tíz éve, hogy a Pompéji-i 
-ásatások állami vezetője, az egyik legkiválóbb olasz régész. Amaideo Maiiuri 
egyik előadásában beszámolt a Herculainumban talált keresztről. Herculanum 
főutcáján napvilágra került egy gazdag patrícius-ház, melyet kb. Kr. u. 
55 táján oly módon építettek át, hogy a földszinten üzlethelyiségeket létesí
tettek, az emeleten pedig lakásokat. Az utca felőli lakások jobb módra mutat
nak s nyilván pogányok laktak bennük. A hátsó udvar körül azonban szegé
nyes lakások voltak, melyeikhez egy külön lépcsőfeljárat vezetett. A lépcső- 
feljárat közelében van az a kicsiny szoba, melyben a kereszt nyomait találták. 
A szoba ajtajával szemben levő falóin a középen egy téglalap alakú rész 
finom stukkóval volt borítva s ennek a közepén akadtak egy 45X36 cm 
nagyságú keresztnek a nyomaira. A közelebbi vizsgálat során ugyanis ki
tűnt, hogy a falmélyedésben egy finoman kidolgozott faikereszt volt elhelyezve 
és szegekkel megerősítve. A keresztet eltávolították, még mielőtt a házat a 
láva elborította volna, mert a fának semmi elszenesedett maradványa sem 
volt fellelhető, holott ilyenek egyebütt, ahol fából készült bútordarabok ma
radtak benn az épületekben, mindenütt megtalálhatók. A kereszt felett — úgy 
látszik, — volt két ugyancsak fából készült borítólap, mellyel a keresztet 
(avatatlan szemek elől?) el lehetett takarni. A kereszt alatt a fal mellett egy 
kissé jobb felé eltolva egy fából készült sajátságos bútordarab elszenesedett 
maradványai voltak. Ennek az egyesek szerint ima,zsámolynak, mások szerint 
házi oltárnak minősített fiókokkal ellátott bútordarabnak a fiókjában két olaj- 
lámpa és egy kockajáték volt.

Arra nézve, hogy a keresztet miikor és miért távolították el, két feltevés 
lehetséges. Egyik, hogy a Nero-féle üldöztetések idején keresztyénüldőzők 
szakították volna ki a falból. Ez ellen a feltevés ellen, szól a,z a, körülmény, 
hogy tudomásunk szerint Nero üldözése nem terjedt túl Róma városának

2) A Sator-formula. rendkívüli gazdag irodalmáról jó áttekintést ad a 
Lexikon für Theologie und Kirche IX, 192 cikke. Legújabban az. „arepo“ szó 
feloldásához v. ö. H e n k e  rövid cikkét, Theologische Zeitschrift, 1949, 316! 1.



a határain. Nero üldözése egyébként is majdnem másfél évtizeddel 
meg Herculanum pusztulását. Alig látszik valószínűnek, hogy évek során 6 
falon vakolatlanul otthagyták volna a kereszt nyomait. A másik, valószín^ 
nek látszó feltevés, hogy a Vezúv kitörésekor, mikor mindenki menekült 
ház keresztyén lakói, akik a szobát gondozták, a keresztet mint drága kincset 
vitték magukkal és igyekeztek menteni az apokaliptikus pusztulásból.3) 1

A keresztyén archeológusok számára e leletnél első sorban az volt ■> 
nagy meglepetés, hogy már az első században fából készült keresztnek a 
nyomaira bufckantatk, holott eddig a legrégibb ilyennemű emlékek nyomai csak 
a 3. századból valók. Bennünket itt azonban nem ez az archeológiái kérdés 
érdekel. Inkább a keresztyén hit rendkívül nagy expansiójára, a római biroda
lomban való gyors előretörésére szeretnők a figyelmet felhívni. Csel, 28, 13 
elbeszélése szerint Pál apostol Puteoii-bao, Nápoly közelében, ahol Itália föld
jére érkezett, már talált keresztyén testvéreket, majdnem két évtizeddel Pom- 
peji és Herculanum katasztrófája előtt. így nem meglepő, hogy e két város
ban is voltak keresztyének. Mégis elcsendesedve állunk meg a keresztyén- 
ségnek ez előtt a talán legrégibb ránk maradt emléke előtt.

De talán, fontosabb egy másik mozzanat. Az a szegényes környezet, 
melyben a herculanumi kereszt volt, arra vall, hogy a keresztyének a szegény 
néposztályhoz tartoztak. Pál apostol ás azt írja, hogy a korintusi gyülekezet 
tagjai közt nem volt sok befolyásos és előkelő ember, annál több volt nyilván 
a szegénysorsú, sőt a rabszolga (I. Kor. 1, 26—27). Hasonló lehetett a helyzet 
Pompejiban és Herculanumban is. S a keresztyénség belső ereje éppen abban 
jelentkezett, hogy a legszélesebb néprétegekhez, a szó szoros értelmében vett 
néphez fordult üzenetével és ezeket a társadalmi osztályokat nyerte , meg.

A jeruzsálemi tekercsek, a Saitor-formula és a herculanumi kereszt egy
mástól földrajzilag távoleső világot elevenítenek meg a késő utódok számára. 
De ha különböző színekkel is, mind új világosságot derítenek a keresztyénség 
eredetére és valami keveset érzékeltetnek azokból a hatalmas — transcem- 
dens — erőkből, melyek az egyházat útjára elindították. Karner Károly.

3) V. ö. K i r s c h b a u m :  Das Kreuz von Herculanum (Stimmen dér 
Zeit, 1940, 198 k. lpk.). — A herculanumi kereszt képe megtalálható C o n t i :  
Untergang und Auferstehung von Pompeji und Herculaneum, 2. kiad. 1940 
c. művében (32. képtábla).

A lelkipásztori látogatások cura pást orális munkájának sohasem 
volt nagyobb fontossága a mainál. 8  azt hiszem, Isten még [jobban is 
errefelé szorít m ajd bennünket. Elszemélytelenedő, sablonizált tömeg
munka helyett egyes lelkekkel törődő, tervszerű lelkipásztori szolgá
lat, személyre szóló igehirdetés. Az elsékélyesedett, pótszerszerü s 
amúgy is egyre inkább lehetetlenné váló egyesületi tevékenység he
lye tt komoly családgondozás. Kérem a• lelkészeket a legszélesebbkörű, 
fáradhatatlan, nemcsak udvariassági látogatást jelentő s a templomi 
igehirdetéshez hasonló előkészülettel végzett lelkipásztori munkára. 
8  e helyen is felhívom a figyelmet az evangélizációra, amely ugyan
csak arra adatott Istentől, hogy az emberek hagyományból táplál
kozó, egyébként értékes és szükséges egyháziasságon túlmenően, bű
neikre személyesen ráébredve, a mentő evangéliom által élő, szemé
lyes hitre jussanak, 8zabó József püspöki jelentéséből.

410



Bevezetőül elkerülhetetlenül meg kell szólaltatnunk néhány 
i rányító gondolatot. *)

Az evangélikus lelkész nem „reetor ammarum', hanem pasz- 
li„r. Nem zsarnoka a lelkeknek, amelyek Istentől kapják egyéni, soha 
fjnés egyszer pontosan és sablonszerűén meg nem ismétlődő alkatukat, 

amelyeknek Isten akarata szerint egyéni módon kell kibontakoz- 
iiiok. Ezt a kibontakozást tehát a lelkész erőszakos és önkényes mó
don el nem fojthatja és el nem torzíthatja; hanem pásztor létére az 
;1 hivatása, hogy tiszteletben tartva a reábizottak Isten-akarta egyé
niségét, egyéni’útjaik felett őrködjék és segítse őket, hogy ezek az 

juták Istenhez vezessenek és elhárítsák azokat az akadályokat, amelyek 
célhoz jutásuknak útját, állják.

A nyáj nem az övé, hanem a lelkek Főpásztoráé. A pásztor 
arra rendeltetett, hogy a nyájat úgy vezesse, hogy valóban a Főpász
toré legyen és Övé maradjon. Tudnia kell, hogy ebben az igyekeze
tében csak az eszköz szerepét tölti be. Bíznia kell abban, hogy Leiké
vel maga a Főpásztor van munkában, hogy juhait vezesse, megmentse 
és célhoz juttassa. Tudnia kell, hogy Isten „azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson" (1. Tim. 2, 4.). 
Ö, a pásztor, — amint Köhler „Nőte und Pflege des innem Lebens"

 (,,A belső élet nyomorúságai és gondozása") c. munkájában mondja, 
|__ csak a. kalauz, aki az utasokat egy bizonyos szakaszon elkíséri, 
hogy szolgáljon nekik. A szolgálatra adódó alkalmat eberen kell f i
gyelnie. Figyelnie kell, hogy mikor adja meg ezt az alkalmat a Fő
pásztor ! LÍat keresztezi Isten útjait a lelkekkel, mindent elronthat. 
Ha mer Isten eszköze lenni, bizonyos lehet afelől, hogy nincs a lélek
nek az a nyomorúsága, amelyen a Főpásztor nem akarna és nem 
tudna segíteni.

Ez az Isten útjaira való figyelés természetesen nem tétlenség! 
Ellenkezőleg, a legfeszültebb aktivitás. Amit egy-egy esetben talán 
sokáig egyedül megtehet, az, hogy a szülő féltő, néma, de annál érez
hetőbb szeretet ével veszi körül a lelket, egy-egy szavával, vagy csak 
résztvevő tekintetével biztosítja segítő készségéről. A hathatós segí
tésre csak akkor kínálkozik számára alkalom, amikor a nyomorúság 
kitör a lélekből. Erre az alkalomra tudjon várni! Tudnia kell azt is, 
hogy lelki harcát kinek-kinek magának kell megharcolnia. Ennek a 
harcnak a megharcolására csend és magány szükséges! Túlbuzgó
sága tehát ne fossza meg vívódó hívét ettől a csendtől és magánytól, 
amelyre közben-közben épen úgy szüksége van, mint a pásztor gyen
géd és tapintatos vezetésére.

Nagyon fontos a pásztor lelki beállítottsága az emberekhez való 
viszony tekintetében. Mindenek előtt szükséges, hogy elfogulatlanul 
és előítéletektől teljesen mentesen tudjon tekinteni kivétel nélkül 
mindenkire. Ez nem jelenti azt, hogy egyformán lehet a lelkeket 
kezelni és ebben a kezelésben sablonosán eljárni. Azt sem jelenti az

*) A sorozat csekély változtatással a MELE pilisligeti lelkészkonferen-
 ciáján hangzott el előadások formájában.

Kis lelkipásztorkodástan
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elfogulatlanság és az előítéletektől való mentesség, mintha el lehetne; 
tekinteni a juhok adottságától, enyhébb vagy súlyosabb eltévelyedett. 
ségétől. Hanem csak azt jelenti, hogy az eltévelyedett,ség mértéke 
ne taszítsa, vissza többé-kevésbbé a pásztort, ne lankassza eleve men
tési kísérletében.

Az elfogulatlanság és előítélettől mentesség alapja a megértés 
A testvéri megértés nemcsak annak feltétele, hogy valaki betölthesse- 
a pásztori tisztet, hanem egyúttal annak is, hogy abban eredménye
sen munkálkodjék. Ez a megértés óv meg attól is, hogy a pásztori 
munkában sablonok szerint járjunk el. Nem homályosítja ugyan el" 
látásunkat, hogy ne vegyük észre, hogyan nyomják rá bélyegüket 
a lelkek alkatára a faj, a társadalmi helyzet, a vérmérséklet, öröklött 
tulajdonságok, tipikus emberi sorsok, de meggyőz arról, hogy mégis 
mindig páratlan esettel állunk szemben, egy lélekkel, amelyet ugyan 
meg-megismétlődő külső tényezők is formáltak, de amely mégis 
olyanná formálódott, hogy másával soha többé nem fogunk talál
kozni. Ez teszi a pásztor szolgálatát nehézzé, mert sohasem járhat 
kitaposott utakon, hanem minden lélekhez új utat kell törnie.

Mégis van valami, ami útbaigazíthatja: a szívével kell hallga- 
tódznia a másik szívének dobbanására! Másszóval: szeretető eliga
zítja! Bernanos „Egy vidéki pap naplója" c. munkájában ezt mon
datja az öreg orvossal: „A fájdalom, amely valamely emberből ki
sugárzik, úgy tetszik nekem, elsősorban Istené. Én mindig arra törek
szem, hogy alázatosan felvegyem szívembe. Azon vagyok, hogy ott 
magamévá tegyem és megszeressem. Megértem ennek a kifejezésnek: 
valamivel eggyé válni — minden rejtett értelmét, mert egy ilyen 
fájdalommal valóban úgy válók eggyé, mint a megszentelt ostyával." 
Ez a lelkipásztori elfogulatlanság, előítéletmentesség titka: valakinek 
lelki nyomorúságával úgy válni eggyé, hogy a lelkipásztor magáénak 
érezze ezt a nyomorúságot. Köhler erről a végső fokon tiszta szere
tetnek nevezhető lelkipásztori követelményről ezt mondja: „A sze
retet sok szó nélkül is megfordulásra hívja a bűnöst. A megvetés 
megkeményít és elősegíti a bűnben való megmaradást."

De ezzel a szeretettel összefügg még valami. A lélek nyomorú
ságát az érti meg, a nyomorult bűnöst is az tudja szeretni, aki ismeri 
ezt a nvomorúságot és alázatosan a bűnösök közé sorolja- magát!" 
Ezért „bűnbánó bűnösök jobb lelkipásztorok, mint öntudatos szen
tek" ! A bűn mélységeiből kiemelt násztor nem is fog egyhamar le
mondani egyetlenegy bűnös lélekről sem. hanem Bernanos papjával 
mindig is így fog reménykedni: „Hiszem, hogy még az a nyomorú
ság is, — amely már a nevét is elfelejtette, már nem keres és nem 
fontol meg semmit, hanem találomra hajtja le elcsigázott fejét bár
hová. — egy szép napon Jézus Krisztus vállán fog felébredni."

Minden követelményt tenát, amelyet a; pásztorral szemben tá
masztani kell, röviden így lehet összefoglalni: Hívőnek kell lennie! 
Sok buzgó, szorgalmas, tehetséges és kötelességtudó lelkész végered
ményben eredménytelen pásztori működésének itt van a nyitja: ha 
szabad ezzel a képpel élni: legfeljebb bizonyos technikával dolgozik, 
de művészi intuitio nélkül. Nélkülözi a hit ihletét ! Idézem az IJr 
igéjét: „Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek



'folyamai ömlenek annak belsejéből" (Ján. 7, 38). A pásztori szol
gálatban a pásztor leikéből tikkadt lelkekbe kell ömleniök élő víz 
folyamainak. Ezzel nem mondunk ellent annak a megállapításunk- 
nak, hogy a pásztor csak eszköz a lelkek Urának pásztori munkájá
ban. Mert az idézett ige így folytatódik: „Ezt pedig mondja vala 
a Lélekről, amelyet veendők valónak az őbenne hívők" (Ján. 7, 39).

Csak a hívő pásztor előtt tárulkoznak fel a lelkek bizalomban. 
E nélkül pásztori szolgálatot nem lehet végezni! Ezt a bizalmat pe
dig nem lehet felkelteni elszigetelten a szorosan vett pásztori munka 
területén. Ez a terület nem különíthető el a lelkészi munka többi 
területétől. Hogy pásztorral állanak szemben a hívek, arról a temp
lomban és a tanteremben kell meggyőződniük! A pásztor igehirdeté
sében és vallástanításában tárja fel pásztori küldetését és kínálja fel 
pásztori készségét. Nem úgy, hogy kifejezetten szavakba önti ezt a 
készségét, hanem úgy, hogy pásztori módon hirdet igét és tanítja, a 
vallástant. íme, egy másik magyarázata annak, hogy miért, nem pász
tor sok egyébként tehetséges és jószándékú lelkész. Azért nem az, 
mert a szószéken szónokol, és mert a vallástan-órán talán rutinos, 
de csak hideg-rideg tanítómester.

Ami a pásztori szolgálatot még összekapcsolja a többi lelkészi 
szolgálattal, az az ige. A pásztori munka szerszáma is az ige, a munka 
végzésének lényege az ige hirdetése, a bűnösöket megtérésre hívó, a 
bűnbocsánatot, üdvösséget kínáló ige hirdetése. A lelkipásztori ige
hirdetés alkalmainak, eseteinek a száma temérdek, annyiféle, ahány- 
féle az ember és az emberi sors. De minden ember végső sorskérdése 
Isten. Minden lelki nyomorúságnak oka a Hozzá való viszony rende
zetlensége, feloldódása, megszűnése pedig a Hozzá való megtérés.

Ezért nem válhatott feleslegessé a pásztori szolgálat ma sem, 
amikor az orvosi lélekgyógyászat akkorát fejlődött. Bevezetésünkben 
erre kell még röviden kitérnünk. A lélekgyógyászat abból a helyes 
felismerésből indul ki, hogy az emberi öntudat a lélek totális vilá
gának csak az aránytalanul kisebb részére terjed ki. A tudattól meg 
nem világított, sötét, tudatalatti lelki világ tulajdonképen a termő
talaj, amelyből a tudatos lélek a maga erőit szívja. Ha a két réteg
nek egymással való érintkezésében zavarok állnak be, nevezetesen, ha 
a tudatos lélek közlekedési lehetősége a tudatalattival túlságosan 
megszűkül, beteggé válik a lélek orvosi értelemben. A lélekgyógyá
szát feladata tehát, a tudatos lélek számára szabaddá tenni az utat 
a tudatalatti és annak termő, tápláló erői felé. Eddig terjed a lélek
gyógyászat jogosultsága és szükségessége. De a tudatalatti világ táp
láló erői között sötét, démonikus erők is lappanganak! Az út közé
jük ezért veszélyes, és a tudatalatti világnak részben való tudatra 
hozása az orvosilag meggyógyult lélek számára még távolról sem 
jelenti a megváltást, mert a tudatalatti világ épen olyan megromlott, 
mint a tudatos. A szó igazi értelmében meggyógyítani az egész lelket, 
az egész embert csak Isten tudja. Sőt, az Istenhez talált és megvál- 
tottságában meggyógyult lélek lélekgyógyászaira sem fog szorulni. 
Mert. a tudatalatti világ igazi termő erői, az Istennel való érintkezés 
felé is a bűn zárja el az utat és a megváltás teszi azt szabadda 
és tartja szabadon. Azért a pásztor nem hátrálhat meg a lélekgyó-
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gyászát elől, a lélekgyógyász pedig nem válha.tik konkurrensévé. És 
nélkülözhetővé válik a lélekgyógyász, ahol helyén van a pásztor!

1. Imádkozás és imádkoztatás
   Tételünk két részre oszlik. Az elsőben szólunk a pásztor imád

ságáról, a másodikban a híveivel való együttes imádkozásáról.

A lelkipásztor imádsága
Néhány gondolathoz, amelyet a pásztor imádságáról el szeret

nék mondani, megint Bernanos említett művének egy-két idézetét 
veszem alapul. A napló szerzője, a vidéki pap, egyik helyen így el
mélkedik az imádságról: „Rendesen nagyon értelmetlen képzeteink 
vannak az imádságról. Hogyan is beszélhetnek róla emberek olyan 
könnyelműen! Emberek, akik alig, egy keveset, vagy egyáltalában 
nem ismerik! Egy trappista vagy karthauzi szerzetes évekig fogja 
töm i magát, hogy az imádság embere legyen, — és akkor az első 
felületes jött-ment mer egy egész élet fáradozásáról beszélni! Ha az 
imádság valóban az volna, amit ezek gondolnak, t, i. egy neme a 
fecsegésnek, egy hiedelem megszállottjának párbeszéde a saját árnyé
kával, vagy ennél is kevesebb, t. i. egy hiú és babonás kérvényezge- 
tés e világ javaiért, — akkor hogyan volna lehetséges, hogy ezren és 
ezren utolsó napjaikig nem. is annyira valami gyönyört találnak 
benne, — mert bizalmatlanak saját érzelmeikkel szemben, — hanem 
igenis valami kemény, erős és tökéletes örömöt! A  tudósok itt persze 
szuggesztióról beszélnek. De ezek bizonyára még nem látták azokat 
az öreg szerzeteseket, akik .olyan elmélyedtek, olyan bölcsek, akiknek 
hajthatatlan az ítéletük és akik emellett mégis csak úgy tündökölnek 
a mások megértésétől, a másokkal való együttérzéstől, valamilyen 
egészen gyengéd emberiességtől. Milyen különös csoda tehetné eze
ket a félbolondokat, álmodozásuknak ezeket a rabjait, ezeket az éb
ren alvókat képesekké arra, hogy naponként mélyebbre és mélyebbre 
hatoljanak bele embertársaik nyomorúságának megértésébe? Különös 
egy álom, páratlan egy mámorosító ital az, amely az egyest nem 
önmaga felé fordítja, hogy a másiktól elválassza, hanem a mindene
ket átfogó. keresztyén szeretet szellemében egyetlen felelősségtudat
ban fűzi azt össze mindenkivel!" Lejebb pedig ezt mondja.: „Az em
ber sohasem imádkozik csak magáért. Bizonyára túlságosan nagy volt 
a szomorúságom. Vágytam az Isten után pusztán csak magamért. 
Nem jött e l !“

Á vergődő papot azután öreg paptársa és atyai barátja egy 
alkalommal így biztatja: „Az embernek munkájával arányban kell 
táplálkoznia, imádkozásunknak pedig arányban kell lennie szenve
déseinkkel." A naplóíró így folytatja : „Nem megy . . .  én . . .  én kép
telen vagyok reá! — tört ki belőlem a sikoly. De nyomban m eg
bántam ezt a vallomást, mert a tekintete megkeményedett. Badarság, 
hogy nem tudsz imádkozni — válaszolta. Hidd el nekem, én is meg
kaptam a magam ostoresapásait! Az ördög olyan borzadást ébresz
tett bennem az imádságtól, hogy verítékben fürödtem, ha elimádkoz
tam a rózsafüzért."
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 Végül még egy idézet Bernanos papjától: „Ha valami eszembe 
(u t. egy ötlet, amely használhatna a lelkeknek, jól értsük meg : a 
l elkeknek!  — mert. minden más nem ér semmit sem ! —, akkor arra 
törekszem, hogy Isten színe elé vigyem. Nyomban imádságomba fog- 

lalom. Csodálni való, milyen másképen fest. akkor! Néha rá sem 
lehet már ismerni..

 Mit ragadjunk ki, mit húzzúnk alá, milyen tanulságokat merít
sünk a lelkipásztor imádságáról szóló ezen mélybetekintő megállapí- 

t ásokból? Először is1 ezt: ne mondja senki sem közülünk, hogy mi 
papok, tehát imádkozó emberek vagyunk, ezért felesleges és nem is 
érdekes, sokat beszélni az imádkozásról. Bár úgy volna, hogy mi 

E apok imádkozó emberek vagyunk! De nincsen olyan pap, aki mar 
eleget imádkozott volna, és akinek nem kellene tudnia azt, hogy az 

Wfüdság iskolája egy egész életre terjed, és hogy egy egész élet sem 
elegendő arra, hogy az imádkozásban a tökéletességig jussunk el. 
Szolgáljon ez biztatásul azoknak, akiket el-elesüggeszt, hogy csak 
ojvan gyarló módon tudnak imádkozni. De szolgáljon biztatásul vala
mennyiünknek arra is, hogy az imádkozásban kitartsunk, benne és 

i érte fáradozzuk! Igenis fáradozni kell az imádkozásban, küzdeni tu
nyasággal, szórakozottsággal, a nagy elfoglaltság kísértésével. Tanul- 

Rágós ebben a vonatkozásban Francke intelme a „Sehriftgemasse An- 
rveisung, reeht. und gottwohlgefállig zu betelte („trásszerű tanítás 
arról, hogyan imádkozzunk helyesen és Istennek tetsző módon") ■?. 
írásából: „Mindenkor az igazi áhítat felébresztésére és megőrzésére 
szolgál, lía az ember gondolatait, mielőtt imádkoznék, jól összeszedi 
és jól meggondolja, kinek a színe elé akar járulni! . . .  Annak, hogy 
az ember olyan kevéssé tud igazán és szívből áhítatosan imádkozni, 
az is oka, hogy .. . mielőtt' belemelegednék, ismét elszalad. Aki imád
ságában igazán örülni akar a jó Istennek, annak nem szabad saj
nálnia, hogv néhány órát töltsön együtt a jó Istennel imádságban." 
Ismeretes Luther mondása is: „Jó, ha az ember az imádságot teszi 
meg korán reggel a legelső és este a legutolsó dolognak: gondosan 
őrizkedjünk azonban az ilyenfajta hamis és csalárd gondolatoktól: 
várjunk még egy keveset; majd egy óra múlva imádkozom; előbb 
még ezt, vagy amazt kell elintéznem.' Az ilyen gondolátokkal az em
ber eltávolodik az imádságtól, belekeveredik teendőibe és ezek anv- 
nyira lekötik és behálózzák, hogy aznap már semmi sem lesz az imád
kozásból" (Így imádkozzál!" c. iratából).

Jól tudta az öreg pap Bernanos könyvében és tudnunk kell 
nekünk is, hogy abban, hogy belefáradjunk az imádkozásba, legin
kább az ördögnek van része, akinek nagy érdeke az imádság' lelké
nek megoltása! Nemcsak azért, hogy elszakítsa a pásztort a Főpász
tortól. hanem azért is, hogy meddővé tegye munkáját a nyáj köré
ben és így az védtelenül kiszolgáltattassék a. farkasnak!

Mert a pásztornak munkájával arányban kell táplálkoznia és 
szenvedéseivel arányban kell imádkoznia! Ezek a szenvedések nem
csak egyéni, vagy családi életéből adódnak, hanem pásztori mivoltá
ból és munkájából is. Ezeket nem részletezem, ismerjük őket. Hívják 
őket fáradtságnak, csalódásnak, keserűségnek stb.-nek. Egyetlen or
vosságuk az imádság! Mert az imádság irracionális valami ugyan,



mégis kézzelfoghatóan reális párbeszéd, nem az ember és saját ár- 
nyéka, hanem az ember és az élő Isten között! Ő valóságosan felel a 
Hozzá szólónak!

A felelet csak akkor marad el, ha önző volt az imádság. Az 
önző hívásra Bemanos papjához sem jött el az Isten. Ha hiú és 
külső eredményeket kereső pásztor szólongatja, ahhoz sem megy el! 
De a hiúságból és önzésből fakadó imádságról lassan leszokik az a 
pásztor, aki járja az imádság iskoláját. Ez az áldás is felelet és iga- 
zolása az imádságos párbeszéd realitásának ! 

Ez a realitás teszi indokolttá, hogy a pásztori munkáról szóló 
eme sorozatnak a keretében a pásztor imádságáról is szó legyen. Mert 
a pásztori munka alakulása és eredményessége az imádságtól függ! 
Kövesd annak a fiatal papnak a példáját és Isten színe előtt, pár- 
beszédben ővele, módosulnak pásztori elgondolásaid. Sok minden 
amit célravezetőnek kiterveltél, úgy foszlik majd szét, mint a nap-  
fényben a  pára. Majdnem minden, ami használható terveid között 
más alakot nyer előtted is, ha megmutatod Istennek. Az embereket 
is másoknak látod, ha odaállítod őket Isten és közéd. Vonásaik, ame
lyeket torzaknak láttál, elsimulnak. Amiért nehezteltél reájuk, azért 
megszánod őket. Ami rajtuk megdöbbentett, azt megérted. Bölccsé 
leszel! És megszereted azokat, akiket addig nem tudtál szeretni! 
Azért, mert egyre kevésbbé tudod önmagadat szeretni, egyre torzabb
nak. egyre kevésbbé különbnek találod magadat másoknál. És annál 
inkább felelősnek érzed magad a nyájért, amelyet reád bízott a Fő
pásztor. íme. az imádság csodálatos olvasztókemencéje, amelyben tisz
tul és formálódik a pásztor. Micsoda kézzelfogható realitás! És még 
csak nem is szóltunk arról, hogy angyalokat gyülekeztet azok köré. 
akiknek a leikéért imádságodban viaskodsz! Zárjuk le ezt a szakaszt 
Oetinger Frigyes Kristófnak, a 18. század nagy pietistájának vallo
másával: „Ügy találtam, hogy a kegyelem trónusához való odaiáru- 
lás még akkor is gyönyörűséges dolog. amikor nem volt semmi külö
nös mondanivalóm, vagy ha nem tudtam is, hogyan imádkozzam, és 
hogy Isten a mi gyermekes imádságunkat is kegyelmesen fogadja, 
sőt olyan gondolatokkal ajándékoz meg. amelyek felülmúlnak min
den szabályt, híven az igéhez: ,,Ő véghetetlen bőséggel mindeneket 
megeselekedhetik, feljebb hogvsem mint kérjük vagy elgondoljuk."

Az imádság áldását úgy is össze lehet foglalni, hogy azt mond
juk, a reá adott indításokkal és megvilágosítással gondozza a Fő
pásztor. a maga juhait. De amikor ebben a vonatkozásban az imád
ságról szólunk, nem választhatjuk azt el az igével való éléstől, a vele 
váló táplálkozástól. Schick E. a „Geistesleitung" f.,A Lélektől való 
vezettetés") c. munkájában többek között ezt mondja: „Annak útja, 
hogy az ember elnyerje a Délektől való vezettetést, az. hogy meg
térjen és higyjen Jézus Krisztusban; akkor kegyelemből elnveri ezt 
a vezettetést. Megérteni az ember akkor tudja, ha lélekben elcsende
sedve vár, saját akarásával felhagy, hogy Isten végezhesse benne 
az ő  munkáját. A vezettetésben való jártasságnak útja pedig az 
ellentmondás nélkül való engedelmesség." Nyomatékosan mutat azon
ban reá Schick arra, hogy a megtérés, azaz az állandó bűnbánatban 
való megmaradás, a lélek csendje és az engedelmesség feltételezi az
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I s ten igéjében való megmaradást, és idézi ezzel kapcsolatban Ján. 
8 , 3 1 —32-t: „Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az 
f  gíi tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot és az igazság 
Kzabadokká tesz titeket", valamint Ján. 15, 7-t: „Ha énbennem ma
ttradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak 

akartok, és meglesz az néktek" . Csak ez a megmaradás az igében 
óviiat meg attól, hogy a Leiektől való vezettetésnek vegyünk olyan 

ö sztönzéseket, amelyek tudatalatti világunkból törnek elő, vagy dé- 
monikus hatalmaktól származnak.

Az a pásztor tehát, aki pásztori munkájában a Főpásztor irányí
tása alatt az Ö eszköze kíván lenni, kötve és utalva van az igéhez, 
kényszerül az azzal és a benne való élésre, nemcsak mint hívő ember, 

1 akinek szükséges van reá, mint az élet kenyerére, hanem épen mint 
Ipásztor is. Hadd idézzek itt néhány szakaszt az említett Oetingcrnek 
| ,,Kurze G e d a nken von der Heiligen Schrift** („Rövid gondolatok a 

Szentírásról**) c. munkájából: „Nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy 
a Szentírás egy egész trafnsportabilif világ. Isten, Krisztus, Lélek,
igazság, kegyelem, — ezek mindegyike több, mint a nap, több, mint 

légy egész világ. A Szentírás minden jottája, amelyet gondosan és 
hittel megőrzőnk, felruház isteni erővel! Ha az Isten igazságát (az 
alétheia értelmében!) igéjéből felvesszük szívünkbe-lelkünkbe, szi
lárd megállásra képesít, ha ég és föld összedőlne is.“ „Az Űr igéje 
olyan szer, amely mind testi, mind lelki erőinket a lehető legteljeseb
ben kifinomítja és tökéletességre viszi.“ „Ha egyszer igazán hozzá- 

 fogunk, hogy az Űr igéjével helyesen éljünk, megszabadít a hiúság 
átkától, amely a teremtményekre ránehezedik, paradicsomot tár fe! 
előttünk és hatása alatt hivatásunkban úgy nő az áldás lábunk alatt, 
mint a virágok az Bden-kertben.“ — Ne mondja senki, hogy amikor
Oetinger itt, minden bizonnyal tapasztalatból, bizonyságot tesz arról, 
hogy az felruház isteni erővel, a lehető legnagyobb fokig kiműveli 

 testi-lelki erőnket és az ember hivatásteljesítésében valósággal burjá- 
noztatja. az áldást, akkor ezzel túlzásba esik. Csak annak van joga 
mindennek igazságában kételkedni, aki valóban mindennapi kenyér
ként, amely nélkül nem lehet élni, él az igével, — és mégsem tapasz
talta meg ezt az áldást. De attól tartok, hogy az igével való hivatás- 
szerű foglalkozás nem egy pásztort lankaszt meg abban az igyekeze
tében, hogy belőle ne csak elméleti gondolatokat merítsen az igehir
detés különböző alkalmaihoz, hanem épen bölcseséget, fáradhatatlan 
erőt, vezettetést egész pásztori munkájában!

Imádság és ige, a kettő elválaszthatatlan egysége, benne a Fő- 
pásztorral való együttlét csendes várakozásban, vagy Hozzá való 
szomjas, sürgető kiáltozásban, — ez a tárgyszerű  magatartás és fel
tétel, amely nélkül minden pásztori munka csak emberi erőlködés és 
nem eszközszerű közvetítése, végrehajtása a Főpásztor munkájának. 
A napokban együtt voltam az egyház egy nagyon áldott munkásával, 
pásztorával. Egyik közös ismerősünkről beszélgettünk, akit súlyos 
betegségében mint pásztor meglátogatott. Beszámolt erről a látoga

tásról és leverten mondotta: „Nem volt erő és világosság abban, amit 
mondottam. De tudtam ezt előre: nem voltam előzőleg eleget együtt, 
az Ú rral.“ Az igazi pásztorok közülünk tudják, hogy ez nem volt
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frázis. Imádság és ige nemcsak állandóan élteti és neveli bennünk 
pásztort, hanem esetről-esetre lábainak szövétneke is és világosság L  1  

ő ösvényén (Zsolt. 119, 105).
Imádság és igeolvasás, — a kettőnek különleges egybeolvadása 

a meditáció. Erről kell még röviden szólnom. Megismerkedtem vele u <• 
berneucheni mozgalmon keresztül, évek óta gyakorlom és ismerem 
áldását. Ezt a meditációt nem szabad összetévesztenünk azzal a me
ditációval, amelyen mi lelkészek az igehirdetésre való készülésünk 
egyik szakaszát szoktuk érteni. Benne nem mi igyekszünk valamit 
megragadni gondolkodásunkkal, hanem passzíve engedjük, hogy vala
minek! tárgynak vagy igének a lényege ragadjon meg minket, menjen 
át legbensőbb valónkba és belülről formáljon minket. Nem tévesz
tendő össze a misztikus elmélyedéssel, amelyet a tudat kikapcsolása 
jellemez. Egyházunkban nem a reformáció, hanem a felvilágosodás 
vesztegette el. Luther maga élete végéig idézett a középkor meditá- 
ciós könyveiből és maga is gyakorolta és ajánlotta a meditációt. Ger- 
hardt János külön' munkát is írt róla „Heilige Meditationen zűr 
Erweckung wahrer Frömmigkeit und zűr Förderung des inneren 
Menschen" („Az igazi kegyesség ébresztését és a belső ember erősí- . 
tését szolgáló szent meditációk") címen.

Csak néhány idézettel világítom meg lényegét. Stahlin Rudolf, 
a beimeucheni mozgalom vezető férfia. ezt mondja róla: ,,A medi
táció a gondolkodás egy bizonyos módja. Ebben a gondolkodásban 
aktivitásunk, kritikus állásfoglalásunk egy bizonyos tartalommal 
szemben ki van kapcsolva és mi passzíve, befogadásra készen. . .  tá
rulunk eléje. A meditációban nem annyira fogalmakban, mint inkább 
képekben gondolkodunk. . .  A meditáció minden egyes esetben reális 
kapcsolata az embernek egy bizonyos szellemi tartalommal. Szóval ezt 
ügy szokták kifejezni, hogy ,elmélyedünk, elmerülünk' valamiben; 
vagy ugyanazt jelenti, ha azt. mondjuk, hosrv valami belevésődik a 
lelkűnkbe. A Biblia alakjai közül különösen Mária az ősképe az ilyen 
meditációnak. Ha ezt halljuk róla, hogy „mindez igéket megtartja 
és szívében forgatja vala", akkor itt épen arról a magatartásról van 
szó. amelyre gondolunk, amikor meditációról beszélünk . . .  A lélek 
valósággal egy új élet. csiráját veszi fel magába és hordozza azt, 
amíg eljön a beteljesedés órája, amikor az. ami csendben érik, mint 
eleven gondolat, tiszta ismeret, áldásos cselekedet születik me g . . .  ■ 
Jellemző a meditációra, hogy meg-mégismételendő, gvakorlandó. 
Amíg tudatunkat mindig újabb és újabb tartalmakkal kell ébren tar- t 
tanunk, addig lényünk mélyebb rétegei megkívánják, hogy mindig 
újra ugyanazzal az eledellel tápláljuk." („Das Gottesjahr 1938.“ ) t)

Rittelmeyer pedig, egy másik szaktekintély a meditáció kérdé
sében. többek között így szól róla: A meditáció „nem kísérlet az ön
megváltásra, ahogyan a hozzánemértés állítja, hanem csak igyekezet 
arra, hogy elsajátítsuk azt, ami számunkra jelen v a n . . .  Jobban 
mondva, annak a számára készenlétben lenni és magunkat neki ki- 
szoigáltati." „Az igazságnak egy-egv igéjéből. ..  isteni teremtő erő 
árad belénk, amely más emberré tesz." A meditációban egész énünk 
„imádsággá lesz. nem azért, hogy bármilyen egyes kívánságok telje
sítését érjük el, hanem hogy mi magunk teljesedjünk meg azzal, ami
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Istentől van“ . „A meditációban .egy-egy ige, vagy kép a maga 
Bfenbsztanciájávaí átjárja egész mivoltunkat, átjár bennünket lénye- 
K|ének szubsztanciájával/* „A meditáció nem egy világos-nappali 

  tudatalatti tudatban megy végbe, hanem egy annál világosabb tudat
ib a n  és ilyenbe vezeti be az embert,“ „Aki úgy tud gondolkodni, 
■jjogy gondolkodása áhítattá lesz az igazság előtt, úgyhogy jelenvalóvá 
■válik számára az igazság, áldóan, vele kommunióra l épve. . .  és fé- 
■nyével és melegével átjárja egész lényét, — az járja a meditáció 
■iiiagasiskoláját.** („Meditation.**)
■  Tudatában vagyok annak, hogy a kérdésnek ilyen rövid ismer
t e t é s e  mellett tág tere nyílik a félreértéseknek. A meditáció lényegét 
■ és  áldását gyakorlása által lehet igazán megismerni ! Mégis talán kö- 
Bzelebb visz megértéséhez, ha még egy példát közlünk. Többek között 
Knaponként meditálom I. Ján. 4, 16-ot: „Az Isten szeretet; és aki a 
■szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.“ Magam 
Belé állítom Jézus képét, amint tolonganak körülötte a betegek és
■  nyomorultak (Mk 1, 32—34) és Ö reájukárasztja gyógyító isteni 
■szeretetét. Igyekszem a képet a lehető legplasztikusabban látni és
■  szinte magamba szívom ennek a könyörülő isteni szeretetnek lenyü- 
Bgöző hatását. Ugyanezt teszem a következő képekkel: Jézus ötezer
■  embert elégít meg (Ján. 6 , 1—13) : szemlélem Istennek testi szükség
ei létünkét kielégítő szeretetét; Jézus magához fogadja a bűnösöket (Mt 
I  9, 9—13): magamra engedem hatni Isten bűnbocsátó szeretetét ;
■  Jézus megalázkodva megmossa tanítványai lábát (Ján. 13, 4 kk. ) :
■  elmerülök Isten megalázkodó, szolgáló szeretetének nagyságában.
■  Végül a meditáció koronájaképen felidézem magamban a keresztre- 
K feszítés képét, igyekszem annak minden vonását a lehető legrészle-
■  tesebben feleleveníteni magamban és kiteszem magam Isten lenyűgöző 
p  áldozatos szeretete hatásának. Azután a képeket mintegy eltörlöm 
§ lelkemben és melengetem magamban maradandó hatásukat. Ez ma
lm ától ébreszti bennem a tudatot, hogy gyarló módon ugyan, de mégis
■  hasonló szeretetben kell járnom, ha Istennel akarok járni, sőt szinte 
I  ébred és erősödik bennem ilyen szeretet, valósággal érzem a szeretet
■  Istenének közelségét. Az ilyen meditáció kb. 20—25 percig tart. 
I  Veszélyezteti a gondolatok fegyelmezetlen csapongása. ei-eltérés a
■ képektől, de idővel az ember egyre jobban tartja őket fékén és tudja
■  egész gondolkodását egy pontra összpontosítani. (Ami egyébként
■  egész munkájának is elképzelhetetlen mértékben javára.válik.) Ter- 
E mészetes dolog, hogy a meditáció tárgyát az ember szabadon vá- 
§ lasztja meg. Előnyös azonban, ha reggel, délben és este legalább idő-
■ szakonként mindig ugyanaz az ige a meditáció tárgya. Megunni egy- 
§s egy tárgyat nem lehet ! Alkalomról-alkalomra más és más vonás nyer
■  különös színt és az ember egy-egy meditáció után, ha leikétől sikerült
■  igazán távol tartania minden külső-belső zavaró hatást, 'testileg és 
■ ' lelkileg felüdiiltnek és megerősödöttnek érzi magát, Megtapasztalja,
i  hogy az ige bizony lélek és élet!

Ha ezzel a hézagos és kényszerű módon rövid útmutatással in- 
1  dítást. tudtam volna adni csak keveseknek is a meditáció gyakorlá- 
E.sára, akkor szívesén vállalóik az esetleges félreértetést is mások ré- 
■széről, mert tudom, hogy szolgálatot végeztem. Akik a meditációt
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lelki életükbe beleépítik, megtapasztalják, hogy itt sem methodizmus- 
ról, sem pedig önmegváltási kísérletről nincs szó, hanem szó van a 
csend kereséséről, amelyben kegyelmének mértéke szerint szól a z  
Isten!

Külön szeretném még hangsúlyozni, hogy embereket is lehet 
valósággal meditálni! Nagy segítség ehhez Jézus igéje: „Én vagyok 
az ajtó“ (Ján. 10, 9). Ügy kell lelki szemünk elé idéznünk az illető 
embernek a képét, hogy közötte és közöttünk ott látjuk Jézust. 
Azután Rajta, mint ajtón keresztül, járulunk gondolatban az illető
höz, ismerkedünk igazi lényével, engedjük, hogy feltárja magát ne
künk. Majdnem minden ilyen meditáció után csodálkozva állapíthat
juk meg, milyen másképen tekintünk az illetőre, mint azelőtt. És 
tneg lehetünk'róla győződve, hogy sokkal igazibb, legalább is a sze
retet fényétől inkább körülvett az a kép, amelyet így nyerünk, mint 
a másik, amelyet úgy alkottunk meg magunknak, hogy nem hívtuk 
magunk mellé Jézust. Nem kételkedünk abban sem, hogy ez az a 
kén, amelyet szem előtt kell tartanunk, amikor az illetőhöz mint pász
tor közeledünk!

Másokkal való imádkozás
Most, hogy rátérek tételünk második részére, amely az imádkoz- 

1 áfásról szól, tisztán látom, hogy aránytalanul sokat foglalkoztam a 
pásztor egy-egy hívével. Ez vagy a saját, vagy hívének hajlékában 
Mert csak az á pásztor tud másokkal imádkozni, aki maga is járja 
az imádság iskoláját. És csak az imádkozó pásztor kapja ajándékul 
azt a böjcseséget és tapintatot, amelyre szüksége van, hogy az időt, 
módot és alkalmat helyesen mérlegelje a másokkal való együttimád- 
kozás helyes gyakorlására.

A másokkal való imádkozás kérdése akkor merül fel, amikor 
közvetlen, szemtől-szemben való lelkipásztori érintkezésben van a 
pásztor egy-egy hívével. Ez vagy a saját, vagy hívének hajlékában 
történik meg. Sokat vitatott és eldöntetlen kérdés, hogy ilyen lelki
pásztori érintkezés mindig kapcsolatos legyen-e imádkozással. Van 
eset, amikor magától értetődő, hogy a pásztori munkát együttes imád
kozás zárja be. Ez pedig az az eset, amikor a lelkipásztori érintkezés 
hívének gyónásában éri el tetőpontját, ill. abban teljesedik ki. Erről 
majd külön szólunk. Bár a gyónáshoz való elérkezés tulajdonkénen 
minden lelkipásztori munka igazi célja, ez csak ritkán érhető el egy
szerre, sokszor egyáltalában nem. (Természetesen másképen áll a. do
log. ha a pásztort kimondottan gyónás végzése céljából keresik fel.) 
Azért igen sokszor merül fel a kérdés, szólítsuk-e fel hívünket ve
lünk való imádkozásra, vagy sem. Világos a helyzet amikor hívő 
keresztyénnel állunk szemben. Ebben az esetben lelki szükséglete 
mind a pásztornak, mind hívének a pásztori beszélgetésnek imádság
gal való befejezése. Megoldódik a kérdés és egyúttal a násztori fára
dozás örvendetes eredményét jelenti az is, ha a másik kéri, hogy 
imádkozzunk vele. Bár itt tisztában kell lennünk azzal, hosrv az 
ilyen kérés nem jelenti mindig azt, hogy az imádkozást kérő fél 
komolyan útban van élete kérdésének megoldása, Isten felé. Sokszor
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sze repet játszik az imádkozás kérésében valami babonás elképzelés 
K rról. hogy talán varázsszerü hatása mutatkozik majd az imádkozás

nak, különösen azért, mert abban pap működik közre. Ilyen babonás 
 reménykedés különösen gyakran betegekben ébredezik, amikor is 

nyilvánvaló, hogy legfeljebb nyugtalanított, de végeredményben Is
tentől távol lévő lélekből tört elő az imádkozás kérése. Megtagadni 
természetesen ekkor sem lehet az imádkozást. A beléje vetett hely

 te le n  reményt tartalmi alakításával lehet ellensúlyozni.
Különben pedig az kell mondanunk, hogy pásztori érzék kell 

ahhoz, hogy kitapintsuk, felszólítsuk-e híveinket a velünk való imád- 
lozásra. A bibliai görög nyelvben van egy kifejezés: szüneszisz, 
amelynek értelme: ítélőképesség, éleslátás, megértés, belelátás vala
minek a mélyébe, lényegébe. A kifejezés több helyen fordul elő. Egy 
ilyen, mégpedig tipikus hely II. Tim. 2, 7: „Adjon az Űr neked be
látást mindenekben." Pásztorlevélben írja. ezt az apostol, pásztornak 
kíván az Úrtói belátást. Ez a belátás, tapintat, megérzése annak, mi
kor és hogyan cselekedjék, vagy szóljon a pásztor, az az elenged- 

 h etetlen, nélkülözhetetlen alaptulajdonság, képesség, mely nélkül 
hibát hibára követ el, és amelyet ajándékba kap, aki a Főpásztortól 
vezetteti magát. Ez a szüneszisz- kell, hogy vezesse annak eldöntésé- 

. ben is, hogy egy-egy adott esetben felszólítsa-e hívét az imádkozásra, 
,1 1 . felkínálja-e a közös imádkozást. Lehet eset, hogy úgy fogja látni, 
nem volna őszinte és igaz dolog, ha imádságra késztetné azt, aki 
szemben ül vele.

Egy szempontból azonban azt lehet mondani, hogy a lelkipász
tori érintkezésben mindig van helye az imádkozásnak. Felfogható 

|u . is. az imádkozás bizonyságtevésnek is, kifejezésének annak a hit- 
b eli beállítottságnak és meggyőződésnek, hogy Istennek módjában 

van minden körülmények között, minden -nyomorúságban segíteni, és 
hogy az imádság erre a segítségre indíthatja. Ha azért a pásztor 
ennek a megfontolásnak az alapján minden esetben imádsággal 

  zárja be, esetleg nyitja meg a lelkipásztori egvüttlétet. akkor termé
szetesen az ő imádságáról van szó és nem szorosan vett imádkozta - 
tásról. Bennerejlik persze az ilyen imádkozásban is a esendes fel- 

  hívás az együttimádkozásra, Az is bizonyos, hogy hatása alatt fel- 
engedhet a másik félben is a. feszültség, vagy elutasító merevség. 

  Akkor, ha olyan pásztor imádkozik, aki tud imádkozni 1

Sokszor, talán a legtöbb esetben egészen természetes lesz az 
együttes imádkozásra való felhívás, amikor a pásztort keresik fel 
lelki ügyekben. Azok a hívek, akiket elhordozhatatlan lelki nyomórú- 

 ságuk visz a pásztorukhoz, sokszor olyanok, akik nem tudnak maguk 
imádkozni, mert vagy régen elfelejtették, vagy adott helyzetük ter
heli meg őket különféle gátlásokkal. Az ilyenek számára jótétemény, 
mankó, iskola lehet a közös imádkozás és nem egyszer hálás felszaba- 
dultsággal a lelkűkben tapasztalják meg áldását.

Elmarad az imádság, ha a másik fél kereken elutasítja magától. 
Ez is megtörténik, különösen akkor, amikor kéretlenül jelenik meg 
valahol a lelkipásztor. De ilyenkor sem fog a pásztor távozni a nél
kül, hogy meg ne jegyezte volna: ő azért fog a másikért imádkozni! 

|  Ez a tudat, amely a magára maradtat csak foglalkoztatja és esetleg



a megszégyenítettség érzését váltja ki belőle, már nem egyszer veze- 
tett kemény lelkek összetöréséhez, nem szólván a pásztori imának 
objektív hatásáról. Azt persze mondanom sem kell, hogy a pásztor 
ne csak ígérje az imádságot, hanem gyakorolja is!

Ami az imádságnak formáját illeti, amelyet a pásztor valakivel 
közösen mond el, természetesnek látszik, hogy annak egyszerűnek kell 
lennie. Az is lesz, ha valóban imádság és szívből jő. Csak az ilyen 
imádság veheti szárnyára a másik lelket is! Különösen beteg lelkek
nek finom érzékük szokott lenni annak megítélésére, hogy vájjon va
lóban Isten hívoga.tása, feltárulkozás. Előtte folyik-e vagy pedig 
pusztán csak az imádság formájába öltöztetett üres, színpadias szó
noklás. Egyszerűsége mellett legyen az ilyen imádság rövid is. Szo- 
rítkozzék arra a néhány főgondolatra, amely az esetet jellemzi!

Ami az imádság tartalmát még illeti, következő szempontokat 
látnám figyelemreméltóknak. 1. Történjék mindig hivatkozás Isten 
ígéreteire. Ezeken alapszik minden imádkozásunk. 2. Szolgáljon min
táid a Miatyánk abban a vonatkozásban, hogy még olyan esetekben 
is, amikor külső baj, csapás vagy szenvedés vezetett a másik fél lelki 
válságára, ne a bajtól való szabaduláson legyen a hangsúly, hanem 
a lelki áldás, a lelki egyensúly, az Istennel való békesség elnyerésén. 
3. Mindig foglaljuk bele az imádságba a hasonló nyomorúságban le
vőket : lelkiválságba jutottak előtt az ilyeneket, betegek, gyászesettől 
sújtottak, más szenvedésektől meglátogatottak előtt a hasonlóképen 
megpróbáltakat. Ennek nyomban jelentkezhetik az áldása abban, 
hogy a saját keresztjükön lázadozókat megszégyeníti és mások szen
vedéseire emlékeztetvén őket, alázatos tűrésre szólítja fel őket.

Olyankor, amikor olyasvalakivel akarunk imádkozni, aki már 
elfelejtett imádkozni, emlékeztethetjük gyermekkori imádságaira. 
Ezekre valószínűleg emlékszik még. Lehet az akár reggeli, akár esti, 
akár munka előtti, akár más imádság. Nem egyszer tapasztaltam, 
hogy ilyen gyermekkori imádságnak hosszú évek után újból való el- 
imádkozására nehéz könnycseppek gördültek le megkeményedett 
lelkű emberek arcán is.

Végül még néhány szót az imaérákról. Ezek kiváló alkalmak 
az imádságra való nevelésre. (Valamennyien tudjuk, hogy az itt el
hangzó imádságok sokszor néni imádságok, hanem Isten helyett az 
embereken nyugvó tekintet mellett hangzanak el. A pogányos bőbe
szédűség is sűrűn követésre talál. Olyan imádságokra is bőven akad
nak példák, amelyek tartalmuk miatt a belső szobába és nem a nyil
vánosság elé valók. Epén a közösségi érzés, a mások, az egyház gond
jaiért, ügyéért való felelősség tudatának hiányáról is tanúskodik 
számos .,közös" imádság. A pásztor az imaórán elsősorban a maga 
imádkozásának példájával nevelhet és taníthat igaz, szólamtól men
tes és szemérmetes imádkozásra.. Ha. ezen túl többre is van szükség, 
tapasztalatai alapján az imaóra után négyszemközti pásztori beszél
getésben kell a szükséges irányításokat megadnia. Akinek fontos, 
hogy imádkozása által egyre bensőségesebbé váljék viszonya az ő Urá
hoz, ezeket az irányításokat nem fogja rossz néven venni!'

Budaker Oszkár.
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Schweitzer Albert
Podmaniczky Pálnak halála előtt készült utolsó írása 

a Lelkipásztor számára
                Ezerkilencszáztizenháromban történt, hogy a tudomány és mű
vészet világát nagy meglepetés érte. A strassburgi egyetem teológiai 
fakultásának akkor már világhírű professzora, kinek a. munkái sok 
fejtörést okoztak a földkerekség teológusainak s aki egyben Bachról 
írt, akkor már három nyelven megjelent, munkája révén hasonlókép
pen világszerte ismert Bach-szakértö volt s mint orgonaművészt is 
mindenfelé csodálták és ünnepelték, elvégezte az orvosi tanulmányo
kat — tehát háromszoros doktor lett —, feleségével együtt, aki 
ápolónőnek képezte ki magát, útra kelt Afrikába, a Belga-Kongóba 
s Lambareneben mint missziói orvos telepedett le. Mi indíthatta ezt 
az embert, hogy otthagyjon mindent, az egyetemi katedrát, a tudo
mányos munkát, a művészet világát, kedves orgonáit, amelyek néme
lyikéhez, hangjához, billentyűihez valóságos barátság fűzte s elmen
jen a „sötét“ Afrikába, áldozatát nem is sejtő, nem is értő szerecse- 
nek közé? Erre csak egy felelet lehetséges, hogy a Krisztusban erre 
a földre leszállóit szeretet szorongatta. Ez adott neki erőt ennek a 
szolgálatnak a vállalására, s ez adott erőt ennek nap nap mellett való 
teljesítésére a rendelő szobában és az operációs asztal mellett. De 
neki nemcsak a szolgálatot kellett vállalnia, hanem meg kellett sze
reznie a lambarenei misszióorvosi állomás és kórház számára a fenn
tartási költségeket is. Ezért látogatott újra meg újra haza Európába, 
ahol orgona-hangversenyeken szerezte meg a pénzt missziói munká
jához s ez a cél volt a szeme előtt, amikor a hosszú tengeri úton 
egyik nagyszabású tudományos munkáját a másik után írta, amelyek
nek jövedelme ugyanezt a célt szolgálta. Alig több egy éve híre jött 
annak, hogy hetvenhárom év terhével a vállán nyugalomba vonul s 
hazajött, de most meg az a híre, hogy a szeretet nem hagyja nyu
godni s 74 évével újra kimegy Afrikába. Schweitzer Albert tudomá
nyos munkáiban sok minden lehet, amin a Biblia, a kinyilatkoztatás 
alapján álló ember megbotránkozhatik, de életében és munkájában 
az élő Krisztus diadalmas ereje lesz nyilvánvalóvá.

Dr. Podmaniczky Pál +
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E g y h á zu n k  és a  v a l lá s ta n ítá s
Részletek a dunántúli Lelkészegyesület szeptember 21-i pápai gyűlésén 

elhangzott előadásból.
Ennek az egyházi szolgálatnak a súlyára utaljon bevezetőiül néhány 

s zámadat. A vallás tanítás szolgálatára a dunán túli egyházkerületben — éven 
ként változóan kh 17 ezer evangélikus, az országban tehát kb. 60 ezer evan
gélikus lelki gondozása, lelkipásztorolása van reábízva (kerületünkben az ősz 
szes evangélikusok 12.7%-a)'. Annyi csupán egyetlen kerületben, mint 20 
jelentős egyházközség vagy mint két kisebb egyházmegye. És — ami még nj,_ 
gyobb súlyt ad ennek a szolgálatnak — ezek az evangélikusok a'jövő egy
háza, a jövő gyülekezetei! Ennek a munkának a hűségén fordul meg jórészt 
hogy milyen lesz egyházunk élete és milyenek lesznek mai gyülekezeteink - ’ 
tíz, húsz vagy ölven év múlva. Ennek a szolgálatnak a kohójában formálja 
Isten az egyházunk jövendőjét.

*  *  *
A gyermekek és az ifjúság keresztyén tanítása-nevelése a keresztyén 

család feladata -lenne, hogy tőle a konfirmációban vegye át az egyház életéibe 
önállóan bekerülő fiút vagy leányt a gyülekezet. Szükséghelyzet, hogy, már 
a keresztyén családban élő kicsiny gyermeknél is, az egyház vállalja magára 
ennek a tanító-nevelő munkának a nagyobb részét, sőt sokszor az egészét. 
Az egyháznak ezt az iskolával szimbiózisba került tanító-nevelő szolgálatát 
szokták „vallástanításnak", „hitoktatásnak" nevezni. Borzalmas szó mind :i 
kettő. A vallás-tanítás is, de a hit-oktatás még inkább! Sajnos, jobb nincs 
helyettük. Mert a vallás tanítás, hitoktatás a lényege szerint egészen más, mint 
amit általában tanításnak, oktatásnak nevezünk. Szükséges és elengedhetetlen 
a keresztyén alapismereték átadása, tanítása, oktatása katecjiéták által. - De 
végzetes dolog, ha tantárggyá lesz és megreked ebben! A vallástanítás alapvető 
módon különbözik minden más tanító és nevelő szolgálattól, mert (1) más 
az alanya: Isten, Isten1 Szentlelke; (2) mások az eszközei; az ige és a szent
ségek; (3) más a tárgya: az ember mint bűnös és megváltásra szoruló személy; 
végül más (4) a célja: hogy a gyermek és az ifjú vagy leány mindazt, amit 
a keresztségben Isten kegyelméből kapott, hittel a sajátjának is vallja, hogy 
Isten igaz ismeretében és szeretetben, Jézus 'Krisztus miegváltottjaként, a Szent
lélek vezetés-e alatt, egy kifejezéssel: „új életben" járjon. A vallástanítás mun
kájában mindennek, az egyháztörténet és az egyházi énekek tanításának éppen 
úgy, mint a legkisebb mozzanatnak is, ezt a célt kell szolgálnia! Csak akkor 
Krisztus-szolgálat az egyházban.

* * *
Régi kérdése a vallástan-ításnak, hogy azt a bizonyos „m á s jelleget 

amiről említés történt, hogyan biztosítsuk iskolai munkánkban? Istentisztelet, 
tantárgy és bibliakör: ez a három a lehetséges út. Az istentiszteleti jelleghez 
tartozik az imádság, -az igeolvasás és az egyházi ének. Erősíthetjük ezt a jel
leget azzal, ha .minden hittanóra elején igét o-lvasunk, pár szóval magyarázzuk 
és énekelünk: csak ezután kezdődjék meg az „óra", a jelenlevők számba
vétele, felelés stb. Meg kell lennie a hibliaköri jellegnek is. Középpontban az 
ige álljon, mindent az igére vonatkoztassunk, a tanulók szabadon kérdezhesse
nek és hozzászólhassanak; persze csak komoly kérdésekkel. De -— nem utolsó
sorban —- feltétlenül meg! kell lennie a tanítási jellegnek is, annak minden 
munkájával és követelményével -együtt. Egyáltalán nem helyes az, hogy a hit
tanóra bibliakör legyen csupán. Az előírt anyagot komoly, közös munkával — 
a lehetőség legvégső határáig — fel kell dolgoznunk. Megvan az I. általános 
osztálytól a gimnáziumok IV. osztályáig szerves felépítésű, összefüggő tan
tervűnk, amelynek anyagát a tanulók személyes keresztyén élete és jövendő 
gyülekezeti élete érdekében fel kell dolgoznunk.
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Minden 'igehirdetésnél két főkövetelmény van: hűség az igéhez és érl- 
jit'tőség, az igének a mai gyülekezet nyelvén, aktuálisan való megszólaltatása, 
i (lefordítása“. Ez a vallástanításra is áll: lényege szerint igehirdetés ez is, a 
Jyermek és ifjú nyelvén, világában, lelki fejlettségének megfelelően. Tehát 
szemléletesnek, elevennek, a gyermek és ifjú számára érthetőnek is kell lennie.

Kisebbeknél jól bevált a gyermekbibliaköri módszerrel való tanítás, to
vábbá a bibliai történetek vázlatos lerajzolása, lerajzoltaliása, eljátszása. A na
gyobbaknál modem és erdekes módszer a szeniináriumszerű munka, kérdé
seknek a Szentírásból való kifejtése, kidolgoztatása (1. Bottá István cikkét a 

'lelkipásztor nyári számában), bibliakutató versenyek kéthetenkénti fordulók
kal, dolgozatok (pl. 15 perces „villámdolgozat", 12 kérdésre feleletírás az 
átvett, anyag-egységekből), pályázatok stb. Az egyház mai életével való kap
csolatot igen elősegíti az egyházi sajtó, az új kiadványok ismertetése, fel- 
használása, továbbá a lelkészt 'hivatalban, templomban, egyházi szereletinléz- 
jnénvekben, könyvtárakban telt látogatások, tanulmányi kirándulások.

Vallástanításunk helyzetképéhez tartozik, hogy kevés kivételtől eltekintve, 
főleg a városi szolgálatban kicsi létszámú, de sok csoportot kell tanítanunk. 
Nem ritka dolog, hagy egy vaJlástanító-lelkésznek nagyobb iskolavárosban 
20—22 iskolában, húszon felüli csoportban, 10— 12 egymástól nem egyszer 
-6—8 kilométerre is eső helyen, heli 25—110 órában kell csak a tanítási szol- 
 gálatot ellátnia. Míg egy általános iskolai osztályra átlagosan 35—40 római 
katolikus és 3—4 református tanuló esik, evangélikus 2, 1 vagy esetleg egy 
sem. Az egyes csoportok — összevont osztályok — létszáma sem igen megy" 

-a 6—10—15 fölé. Ennek a szétszaggatottságnak, sok iskolába való szétszórtság
nak nagy hátránya, hogy igen sok idő és erő megy rá a tanítási helyek, 

-csoportok elérésére. A kicsi számok előnye viszont az, hogy a kislétszámú 
tanulócsoporttal többet, jobban, személyesebben foglalkozhatunk. Lehet, hogy 
eljön a még kisebb számok ideje. Jó iskola volt nekünk, hogy rendesen eddig 
se tömegekkel dolgoztunk, hanem a kellő és egy is drága volt és meg kellett 
tanulnunk a kévésén való hűséget. ❖  * *

iskolán, hittanórákon kívüli szolgálatunkban három fő tennivalót látok 
magunk előtt, melyeknek mindig meg kell határoznia, hogy mit és hogyan 
leszünk. Ezek: 1. az istentiszteleti életre, az igével való rendszeres élésre és 

•az úrvacsorái közösségre nevelés (az ige és a szentség munkánk, szolgálatunk 
'középpontjában), 2. aktív, szolgálatra való bekapcsolás á gyülekezet életébe 
(a gyülekezet az előtérben), végül 3. a missziói (külmissziói) felelősség fel
keltése és ébrentartása (az egyház a világban).

Az elsőnek alkalmai a rendszeres gyermek- és ifjúsági istentiszteletek, 
bibliakörök, havonkénti úrvacsorái előkészítők, csendesnapok, nyári konferen
ciák, valamint a naponkénti igeolvasás alkalma. A második és harmadik pont 
főleg a csoportmunkában és a különféle szolgálatokon .keresztül válhatik életté. 
(A Lelkipásztor múlt számában volt szó a korcsoportok beosztásáról és az 
egyes nagy csoportok munkájának gyakorlati módozatairól1, a gyermekbiblia
köröktől a külmissziói gyermekszövetségig, a faliújságtól1 a szórványmisszióig 
és az ifjúsági őrállók szolgálatáig.)

Ige, úrvacsora, szolgálat — ez a három együtt az iskolánkívüli, „ifjú gyü- 
lekezet“-beli munkánk szíve.

Rajtuk kérésziül végezhetjük el a legjobban — amire állandóan kell 
gondolnunk — a lelkész-utánpótlás és a gyülekezeti munkás-utánpótlás neve
lését is.

* ❖  *
Iskolai és iskolánkívüli munkánk szíve a reánkbízott ifjúság személyes 

telkigondozása. Nagyrészt rajta fordul meg a másik kettő eredménye, gvü- 
TnöJestermése vagy gyümölcstelensége. Azon, hogy ennek a kettős szolgálat-



nak a végzője valóban lelkipásztora, imádkozó, üdyösségűtkért munkáik 
ielkipásztora-e a reálhízoltaiknak. A személyes lelkipásztori munkának itt több 
szektora, síkja van. .

Egyik része a csendes kamránkban folyik: az értük való könyörgésben, 
szolgálatunknak, szavainknak, cselekedeteinknek az ige fényében történő 
állandó felülvizsgálásában, bűnbocsánatért való könyörgésben.

Egy másik részének helye a munkaszobánk. Készülés órákra, bibin 
körökre, vezetés és irányítás gondjai — legtöbbször az éjszakába nyúlóan

Harmladik területe a személyes érintkezés a  neánkbízottakkal; lelkipász 
tori beszélgetések lelki életük, kérdéseik felől, az igéhez való viszonyukról 
úrvacsorái életükről, a családban való szolgálatukról stb. Ez a személyes I dk' 
kapcsolat a munkánk alapja.

A következő, igen fontos terület a családlátogatás. Sok mindent megért 
sok mindent egészen más színben lát a lelkész, ha ismeri „gyermekei1* „pj 
honát, állandó környezetüket. Nem lehet eléggé aláhúzni a családlátogatás 
döntő fontosságát. Bármilyen nehéz •— különösen a városi lelkésznek _ ren
geteg órabeli, iskolai és más eilfoglaltsága között, mégis végezni kell!

Ötödiklként hadd említsük meg a szeretet segítő szolgálatát. A saját, az 
ifjúság és a gyülekezet segítő szeretedének az odairányítását, ahol erre a reánk- 
bízottak között szükség van.

Végül — és ez személyes lelkipásztorolásunk legmélyebb, legbenső része
— ide tartozik a magángyónás. A tanítvány és lelkipásztora közötti legmé
lyebb és legigazabb kapcsolat a bűnmegvallás nehéz perceiben, és a bünbnesá-
natnyerés örömében szövődik. Ez pedig — egészséges lelki élet esetében __
nem maradhat meg csupán konferenciai kiváltságnak. A lelkész sok imádsága 
kell hozzá, hogy . ennyire megnyíljanak elölte a fiatal szívek. De ez a leg
nagyobb ajándék, amit Isten tanítványainkkal kapcsolatban adhat.

Gyakorlatilag a havonkénti közös úrvacsorái előkészület előtt két vagy 
egy óra álljon rendszeresen rendelkezésre, az állandó magángyónási lehetőség 
mellett.

Innen — a személyes lelkipásztori munkának ezekről a területeiről — 
sugárzik fény a másik két munkaágra, iskolában vagy iskolán kívül. Itt dől 
el — újból hangsúlyozzuk — azok erőtlensége vagy ereje.

* * *
Fontos tennivaló egyházunk mai feladatai között a gondoskodás a nem

lelkész segítők, ka'techéták kiképzéséről, munkábaállításáról. Külföldi evangé
likus egyházakban a lelkészhiány miatt sok helyen csaknem teljesen „laikus1' 
katechéták vették át a vallástanítás szolgálatát és az ifjúsági munka jórészét. 
Ezerszámra, rendszeresen képezik ki őket. Sok lelkész, aki gyülekezetében 
egyedül szolgál, ma is agyon van már halmozva hittanórákkal, ne is szóljunk 
a szórványokról, ahol egy-egy hűséges katachétán fordulhat meg a szórvány 
megmaradása, jövője. A gyülekezetek és lelkészeik állandó, fontos feladata 
kell, hogy legyen, ifjúsági segítőmunkások nevelése. De szükség van külön 
egyházi katechéta-tanifolyamokra is (esetleg — kellő átképzés, felkészítés után
— a vasárnapi-iskolai vezetőik lennének beállíthatók erre a munkára ott, ahol 
szükség van rá).

*  *  *
Összefoglalva mindazt, amit elmondottunk, a vallástanításnak és a vele 

kapcsolatos minden szolgálatnak, az egyház tanító és nevelő ifjúsági munkájá
nak a döntő nagy kérdések közé, egyházunk életének a középpontjába kell 
kerülnie. A múltban sajnos, — sok szép szó ellenére — nem volt így. Mivel 
sok volt a mulasztásunk ezen a téren, Isten maga helyezte most a közép
pontba. Ítélet is ez rajtunk — igen sokan csalk most ébrednek rá, hogy itt 
egyházunk jövőjéről van szó. De éopen ezért reménység is a számunkra. 
Isten kemény kézzel ébreszt bennünket, hogy ifjúságunk ügye egyházunk szív
ügye legyen. Ifjúságunk jelene — az egyházunk jövendője!  Dr. Nagy Gyula.
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Lelkészek önvallomásai
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a  ...... . . egyházmegye Lelkészegyesületének 1949. évi május hó 2-án
tartott értekezletéről.

2. Lelkészi önvallomások következnek az Egyházmegye lelkészi értekez
leteinek azon rendje szerint, hogy egymásután mindegyik lelkész őszintén 
tárja fel Isten és lelkésztestvérei előtt, hite, megtérése és lelkészi munkája 
kialakulásának belső történetét, s amelynek lényege: őszinte önvizsgálat és 
őszinte vallomás. Ezúttal két lelkész-testvér vallomása következik.

Az egyik a következőkben számol be:
          Gyermekkori legnagyobb élménye a konfirmáció volt. Azután arról szólt, 
mit jelent a lelkiélet kibontakozásakor egy rossz barát gonosz hatása, akit 
végül rendőr lőtt agyon. Hitoktatója részeges volt, akárhányszor ittas álla
potban tartotta meg óráit. Az elbeszélő elmondja, mint idegenkedett az 
úrvacsorától, ö iákkor azt gondolta, hogy a közös kehelylől idegenkedik. 
Később rádöbbent: ez álmentség, az Űrtől menekül bűnössége érzetében, és 
nincs készség benne megtérni — A lelkész-testvér elbeszélése közben drámai 
helyzet következett. Elmondotta, hogy a teológián a professzorokat ellensé
geinek tekintette. Ennek lelki indítóoka az volt, hogy mássá kívánták tenni, 
mint amilyen volt. A benne rejlő sátáni gonosz fordult e lelki magatartásá
ban azok ellen, akik Isten emberévé akarták volna nevelni az isteni tudo
mánnyal. S az elbeszélő lelkész odafordult a jelenlévő dr Deák János felé, 
s így szólt: „Első számú ellenségemnek pedig a Professzor Urat tartottam11, 
(mivel Ü törődött legjobban a leikével).

Elbeszélő ezután arról szólt, hogy teológiai és lelkészi pályáján hiú 
világi ábrándok vezették. Valójában lelkileg üres volt emberi és papi élete is. 
Lelki zavarai miatt nehezen haladt előre stúdiumaiban. Nehezen jött arra: Isten 
larlja a teológián annak ellenére, hogy gyűlöli a stúdiumokat. Végül önmagái 
tette a maga ideáljává. Kezdettől papi pályájának hosszú évein át az Ige 
állandó ostroma alalt állott. Végül bekövetkezett a nagy külső és belső for
dulat. El kellett hagynia otthonát, lelkészi állomáshelyét iá háborús viszonyok 
következtében. A vaggonban kezdte gyökeresen megvizsgálni magát. Olt esz
mélt rá: mit vétett Isten ellen és eddigi gyülekezete ellen. Néhány éve pró
bálja újrakezdeni az életet és pótolni a teológiai ismereteiket. Küzd az Igéérl 
és küzd az Igével. Tekintsük mindazt, amit mondott, bűnvallomásnak. Sze
relne feloldozást.

Aztán jön a második vallomás. Lelkészlestvérünk elmondotta hogyan 
került a theologiai fakultásra. Itt racionalista és hívő volt egyszerre. A racio
nalistákon — mint hívő •— megbotránkozott, de viszont az igazi hívő embe
rek riasztólag hatottak rá és megbotránkoztatták ől. Igyekezett „feddhetetlen" 
és „rendes" lelkipásztor lenni. Minla-embernek és minta-lelkipásztornak érezte 
magát. Igehirdetéseit lelkiismeretesen írásban szokta elkészíteni. Csak akkor 
nem, ha vis major akadályozta. Azt a megfigyelést tette, valahányszor komoly 
volt az akadály, hogy rendes módján elkészüljön, minőig ihletetten tudott 
beszélni, de ha az akadályozó ok nem komoly volt, mindig balul végezte mun
káját.

Változást életében Túróczy püspök Ihozott, az ő evangélizáló előadásai. 
Mintha maga Túróczy szólalgatolt volna meg benne: „Barátom, elvesztél. 
Elvesztél te is, meg a nyájad is, ha meg nem térsz!" Látta, hogy .ez az öszvér
állapot tarthatatlan. Kenyerévé lett az Ige. Egészen ráhagyja magát.

S most következett be e lelkésztestvérünk előadásában is a drámai for
dulat. Elmondotta: ő volt az egyetlen, aki a mai lelkészi Űrvacsorával nem
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élt. Ennek oka a feleségével való viszonya. Ez áldatlan viszony. A  családi 
körön belül ő, a hivő, nem találkozó ti össze a  féleségével, mint hivő vei p 
is olvassa ugyan a bibliát, de tulajdonkép a világnak szolgál. MegdöbbeniftÁ 
hangzott tfel a lelkészi vallomás: „Mindegyikünk a másikat kiríja hiletlenU 
nek!“ S azután ott vannak a gyerekek. A leányát, a gimnazistát, aki lelkile 
édesanyjára emlékeztet, elküldték az intézetből. Fia azonban erősen hívő 
orvostanhallgató. Bizonyságtevő az élete. A gyermekeken át deiHilt ki a házas 
társak közötti lelki ellentét. Sieretné, ha ő is kaphatna feláldozást.

Ezután következett Isten előtti közös és általános lebomlás. Felhangzott 
az ima: —• Bűnben fogantatlunk és bűn fogantatik minduntalan újra és újr\ 
bennünk. Nemcsak két lelkipásztor áll oda, lelkileg megmeztelenítvc magát u 
lelkésztársak elé, hanem az egész lellkészi kar is. E két testvérünk azért volt 
képes lelki bátorsággal, bűnvallással, lelki feltárással odaállani n 
lelkészi kar elé, mert elsősorban. Isten elé állottak így oda. De nemcsak ők 
kérnek féloldozást. Ez az egész lelkészi kar óhaja. A két testvér többszöri 
elbukása a mi elbukásunk is. Nemcsak ők törték meg az isteni parancsola
tokat, hanem mi is. Nemcsak ők látták ellenségnek azt, aki jóbarátjuk volt 
hanem valamennyien. Nemcsak az egyik lelkésztárs tette magát önmagának 
ideáljává, s nemcsak ő állított bálványokat magának. Mi is. — Viszont az 
ő alázatuk, bennünket is alázatra indít. Amikor bűneiket megvádolták, bele
vegyük hangtalanul abba a mi vallomásunk is.

Mindenekfelett megláttuk Isten kegyelmét. Akit gazdaggá akar tenni, 
azt először megszégyeníti. Akit meg akar építeni, azt először összetöri. Akit" 
világosságra akar vezetni, azt először igen nagy sötétségbe taszítja.

Kértük aztán Isten kegyelmét arra a két testvérre, akik eztl vallották: 
a bűnösök között ők az elsők. Hatalmasan hangzott fel a bűnbocsánat hir
detése, s annak a hitnek kifejezése, hogy elég nékik és mindannyiunknak az 
Isten kegyelme. Imádkozni fogunk, hogy amint a lelkésztársunk hitre jutott, 
úgy jusson hitre a hitvestársa is.

Azután testvéri csók következett. Megnedvesáiltek a szemek. És a meg
nyugvás könnyei jelentek meg a két felszabadult lelkésztestvér szemében.

„Successio apostolica" és a svéd egyház
Általánosan ismert: az a  tény, hogy a svéd evangélikus egyház birtoká

ban van annak az ősi keresztyén örökségnek, ;imelyet „apostoli successio“- 
nak nevezünk. Ennek az örökségnek a meglétét az utóbbi évek folyamán 
római katolikus tudós kutatásainak eredményeként a római egyház is elis
meri, természetesen némi megszorításokkal. Ez a római katolikus részről 
jövő „elismerés11 élénk vitákat eredményezett a svéd egyházon belül, ahol 
tulajdenképen nem tulajdonítanak e kérdésnek döntő jelentőséget, kivéve az 
egyházban levő magasegyházi irányzatot, amely ezt az örökséget túlságosan 
is hangsúlyozza.

A kérdés felvetését s ismertetését nem is ez teszi aktuálissá, hanem 
sokkal inkább az a szerep, amelyet a successio kérdése az ökumenikus moz
galomban játszik, nemcsak elméletileg, hanem gyakorlatilag is. Elég ha 
rámutatunk az ökumenikus konferenciákon állandóan felvetődő közös Ű r
vacsora kérdésére, s ennek a kérdésnek az apostoli successioval való kap
csolatára. Futólag említjük csak meg itt azt a tényt, hogy a successioval 
rendelkező finn és svéd egyház úrvacsorái asztala az, ahol a világ keresz- 
tyénségének legnagyobb része találkozhat.

Az apostoli successio, amelynek kérdését mindig kívülről vetették fel, 
örökségként szállt a svéd egyházra s „technikailag“ maradt meg. Ez a.



r égi hagyományhoz való ragaszkodás (325-i nlceai zsinat: a püspököt min
őig két szomszédos püspök szentelje fel), nem ellenkezett Luther eredeti el
gondolásával sem. (Weimári kiadás 11. 408—-416.)

A svéd reformátorok számára a „successio d o c tr in a l is a helyes ta
nítás volt a döntő kérdés. Laurentius Petri vitairatban fejtette ki, hogy a 
püspöki tisztség emberi alkotás, amelyet a Szentlélek vezetése hozott létre, 
de annak megtartása elsősorban az ősi rend megőrzésének kérdése s min
denkor az evangélium helyes hirdetésének mértéke alatt áll.

Ősi egyházi hagyományokat (Irenaeus, Niceai zsinat) követett a svéd 
egyház, amikor a succesio-t v é d e l e m b ő l  tartotta meg. Ilyen 
„védelmi-1 magatartás volt a svéd alsópapság és a nép részéről, hogy a 
Vasa Gusztáv által egyszerűen kinevezett püspökök „szentelését" soha nem 
ismerte el s ezzel az egyház önállóságát védte meg a király önkényuralma 
ellen. Hasonlóképen mentette át ez a kettős értelemben (hivatal, tanítás) 
vett sucoessiohoz, folytonossághoz való ragaszkodás az egyházat a törté
nelem későbbi időszakaiban is. Különösen jelentős a III. János királlyal 
szembeni ellenállás, aki katolikus értelemben vett successio alapján szentelt 
új püspökök közreműködésével akarta az ellenreformációt végrehajtani. 
Hasonló felfogás sokat jelentett a norvég egyház utolsó harcában is, ahol 
sem papság, sem a  nép nem ismerte el a kormány által kinevezett Quis- 
ling-püspököket. (Bár a norvég egyháznak nincs successio-ja.)

Igen tanulságos a svéd egyház magatartása az anglikán egyházzal 
szemben. Az anglikán egyház volt ugyanis az, amelyik először vetette fel 
ezt a kérdést a svéd egyháznak s kereste a közeledést ezen a ponton.

Az 1888. évi, ú. n. „Lambeth Quadrilateral“ igen komolyan foglal
kozott az ökumenikus gondolattal s ezzel megindította azt a hatalmas egy
ségkeresést, amely napjainkban annyira időszerű. Az egyház egyesüléséhez 
í szerint négy alapvető tétel elismerése szükséges: 1. A teljes Biblia, kano
nikus értékelése, z. Az apostoli és a niceai hitvallás elismerése, 3. Ke- 
resztség ér. Úrvacsora, azok elemeivel. 4. Successio apostolica. — Ez az 
utóbbi pont 1920-ban megváltozott annyiban, hogy a successio apostolica he
lyére a „történelmi püspökség“ fogalma került.

A svéd egyház részéről adott első válaszban (1909) Biliing püspök 
rámutatott arra az igen figyelemreméltó különbségre, ami a két egyházat 
egymástól elválasztja. A különbség kulcspontja az egyházi hivatalról való 
eltérő felfogásban van. A svéd evangélikus egyház nem ismerheti el az 
egyházi hivatalnak anglikán hármas beosztását (bishop-priest-deacon), 
illetve annak isteni eredetét. A svéd püspöki hivatalban ők Isten adomá
nyát látják. Ez az adomány pedig, amelyik a  történelem folyamán a  Lélek 
vezetése mellett a keresztyén gyülekezetek szüksége és tapasztalat alapján 
fejlődött ki, egyenrangú a lelkészi hivatallal.

A válasz elutasító jellege ellenére kedvező fogadtatásra talált s az 
anglikán egyház viszontválaszában kijelentette, hogy az egység megterem
tésére elegendőnek találják a püspökszeníelésnek és a kézrátételnek a gya
korlati meglétét is. (The technical apostolical succession.)

A Lambeth Konferencia 1920-ban ismét felajánlotta azt, hogy a két 
egyház lépjen urvacsorai közösségre s püspökszenteléseiknél cseréljenek 
asszisztálókat. E rre az ajánlatra 1922-ben adatott meg a svéd válasz, 
amely örömmel fogadta az indítványt, de nem a successio apostolica alapján. 
Azért hajlandók úrvacsorái közösségbe lépni, mert az anglikánok hitvallá
sának 39 tételében megtalálták az Írásnak mint „norma-normans“ ~nak az 
elfogadását, valamint azt, hogy üdvösségünket csak Isten kegyelméből ,s- 
a hit által nyerhetjük el. Ezen az alapon vállalhatják a közösséget.
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E gondclatkicserélés óta a gyakorlatban fennáll a két egyház közö'r 
úrvacsorái közösség, de nincsen meg a püspökszentelésnél működő asszisz 
tálók kicserélése. Az úrvacsorái-közösség gyakorlata azonban sem az egyik 
sem a másik oldalon nem emelkedett törvényerőre s ez a helyzet különböz
teti meg a svéd egyházat a finn egyháztól, amely törvényerejű magegyezést 
kötött (1935) az anglikán egyházzal -s azzal teljes communio-]a van. (fjr. 
vacsorái közösség és a püspökszenteléseknél való képviselet.)

A svéd egyháznak ez a magatartása világosan m utatja azt, hogy ;iz 
■apostoli successio megőrzése vagy átvétele (finnek 1934-ben a svédektől 
átvették) mellett is lehet egy egyház hű az evangélium tanításához. Tel
jes tudatában vannak annak is, hogy sem az esetleges püspöki, sem a 
presbiteriá-nus, ssm a kongregacionalista, sem semmiféle más egyházi szer
vezet nem lehet az üdvösség alapja, vagy az igazi egyház ismertető jele. 
(Anglikánok presbiteriánusok, kongregacionalisták.)

Nincsen senki a svéd egyházban, aki azt gondolná, hogy ennek az 
apostoli folytonosságnak, successionak a megléte valakit is megválthatna. 
Jól' és tisztán látják az evangélium s annak hirdetésének döntő jelentősé
gét, de éppen ezért hálásan ápolják azt az ajándékot, amaly az evangélium 
tiszta- hirdetésének megőrzésében egyházunkat, többször is segítette. A szeku
larizáció által megtépázott svéd egyház a bűnbánat és a keresés, a meg
újulás előtti nagy várakozás időszakában él, ahol viszont nyilvánvalóan 
dolgozik a Lélek. A Lélek munkájában szükség van igehirdetőkre, akiket 
azután a meglevő jó rend szerint állítanak be az aratás munkájába.

A successioval nem rendelkező testvér egyházakat s azok egyházi hiva
talát a svéd egyház meg nem veti, le nem nézi, -alábbvalónak nem tartja, 
de ugyanakkor közreműködésével hajlandó tovább adni az apostoli successio 
örökségét ezeknek is, ha az ökumenikus összetartozóság jeleként azt kíván
ják.*

Igen érdekes ebből a szempontból. az amszterdami gyűlésen nagy sze
repet játszó D. T. Niles könyve, amelyikben az Dél-India egyesült egyházak 
mintájára alakítandó ceyloni egyesült egyház szervezeti tervezetéről ír. 
Niles kifejti, hogy az új -egyház át akarja venni az apostoli successiot, da 
nem az anglikánoktól, hanem a helyes evangéliumi felfogással rendelkező 
svédektől. Leskó Béla.

*S-uccessicval rendelkező -egyházak: Kóma, orthodoxok, anglikánok, 
svéd, finn, balti, szlovák, jugoszláv evangélikus egyházak, Dél-Indiai egye
sült egyház (anglikánok, metodisták, kongregacionalisták és presbiteriánu- 
sc-k) és a hermhuti testvérközösség.

A svéd m isszálé  cím ei perikópáinkhoz
Szentháromság u, 21. vas. Ján. 6,37—40. Aki a Fiúban hisz, örök élete van. 
Szentháromság u, 22. vas. Luk. 13,22—30. Az üdvösség szoros kapuja. 
Szentháromság u, 23. vas. Ján. 5,22—29. A Fiú ítéletét tart.

A MELE vidéki konferenciái során a pesti alsó egyházmegye lelkész- 
egyesületének meghívására november 23—25. napjain (szerda reggeltől pén
tek délig) teológiai konferenciát rendez Kiskőrösön. A meghívó egyház
megye lelkészein kívül a pesti közép és pesti felső egyház-megye lelkészeit is 
szívesen látja a gyülekezet. Tárgysorozatán többek közt: A lutherázmus mai 
kérdései, A bűnbocsánat, A hitoktatás, A -laikus munkások probléma ja, vala
mint I. Kor. 12. bibliait ajniuknány alakjában való feldolgozása szerepel. A ven
déglelkészek reggeleokínt s esténk-iot szolgálnak a gyülekezetnek is. Kérjük 
a lelkésztestvé-reket, tegyék ma-gu-kait előre szabaddá erre a néhány napra. 
Részletes programmot még kapnak.
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Egyházi tájékoztató

H it  és tu d o m á n y
Részletek dr. Reök Iván egyetemes felügyelőnek a hittudományi kar tanév-

Í nyitóján mondott megnyilatkozásából.

Mit vár a theologusoktól a magyar evangélikus egyház? Nem. várunk 
mást, mint ami a fakultás nevében is benne van: hittudományi kar. Hitet és 
tudományt várunk.

■T Hitet várunk, mert azt akarjuk, hogy az egyház papjai hívő emberek 
legyenek. Ezen a hiten nem általános, egyetemes emberi hitet értünk, hanem 

fiji megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hitet. Vallom és állítom 
Bért, hogy minden embernek van hite, minden ember hisz abban, hogy a 
Bjntudta, amihez hozzáfog, sikerülhet; hisz abban, hogy az érzéki benyomások, 
■amelyeket érzékszervein keresztül felfog, egy valóságos világnak jelei; minden 
■ember hiszi azt, hogy a munkának gyümölcse lesz; a magvető, a szántóvető 
Btember hittel veti el a búzát, a munkás, az építész hittel rakja össze a téglákat, 
■állítom, hogy a hit biológiai szükségesség, nincs tehát .hitetlen ember, minden 
■embernek van hite, élhji annyit jelent, mint hinni, a hit éppenúgy hozzátar- 
Hozik az emberi élethez, mint ahogy hozzátartozik a gondolkozás és az akarás. 
K Papjainktól és agyházi vezetőinktől azonban nem ezt az egyetemes hitet 
ivarjuk, hanem a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusba vetett hitet. 
■Tudjuk, hogy az eredendő bűn következtében megromlott ember a hitével 
■ugyan városokat, országokat építhet fel, háborúkat nyerhet meg, tudományos 
■felfedezéseket valósíthat mag, realizálni tudja az álmait és reményeit, de 
■nem tudja hinni, .hogy a  názáreti Jézus, az Isten Fia, aki meghalt és fel
tám ad o tt én értem, személy szerint engesztelőként halt meg és támadott fel 
■íés hogy aki hisz Benne, az megigazult. Ezt a hitet emberi erőfeszítéssel rheg- 
■szerezni nem lehet, ez Istennek az ajándéka. Minden theológusnak tudnia 
■kell, hogy ezt a hitet a Szentlélek Úristen adja. Ahogy-a művészeti akadé- 
Kniák hallgatóitól először azt kérdezik: vájjon van-e néked érzéked a színek 
■iránt, a zenésztől, vájjon van-e békéd hallásod, úgy mondom én most az 
■evangélikus magyar egyház nevében azt, hogy ennek a fakultásnak csak az 
E lég yen hallgatója, akinek élő hite van. Ne az jöjjön erre az egyetemre, — 
| akit más fakultásra nem vettek fel, vagy az, aki életpályák között válogatva 
■véletlenül e mellett az életpálya mellett döntött. Az egyháznak ilyen papokra 
■nincs szüksége, miniekünk élő-hitű, bizonyságtevő papok kellenek, akik azt 
■tudják mondani, hogy a hitük szerint akarnak élni és hogyha kell, meghalni.

Az egyház nevében azonban nemcsak hitet kívánok az új papoktól, 
■hanem tudományt is. Nem én kívánom ezt, hanem az ige. Luther Mártont úgy 
í ismerték, mint nagytudományú doktort $ a  reformátorok s a reformáció után 
f i s  a magyar evangélikus egyházat kiformáló és megteremtő elődeink mind 
■nagytudományú embereik voltak. Azt is tudjuk, hogy sokféle tudomány van 
K és amikor azt mondjuk a hittudományi fakultás megnyitóján, hogy mi 
■tudományt kívánunk, épúgy mint ahogy hitet kívánunk, akkor mi a kettő 
■között nem látunk semmiféle ellentétet. A tudomány lényege iaz igazság kere
s é s e ' és megragadása. Tudomány és igazság úgy viszonyllanalk egymáshoz, 
■ mint a cél és annak megvalósulása. A tudomány, az igazságnak a. kollektív 
■megragadása abban különbözik az egyes embernek az igazságától, hogy amíg 
■az egyének erőfeszítése magányos és izolált jelenség, addig az egyetemes 
■emberiségnek az igazságot megragadó, kereső és megérteni akaró erőfeszítése 
■érvényesül a tudományban.

Sokféle tudomány van és minden tudomány az igazságot keresi, de
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az igazság felé sóik út vezet. Az emberi léleknek többirányú képessége v a n . 
Mindannyian tudjuk, hogy a külvilág jelenségeit az érzékszerveinken keresztül 
ragadjuk meg, tehát érzékelésből, tapasztalásból ismerjük meg az érző világa 
és amikor ezt a lelki tevékenységet a közösség síkján tesszük, akkor meg 
született a természettudományi kutatás. Galilei azt mondta: Mérj meg minden 
mérhetőt és tedd a megmérhetetlent valami módon megmérhetővé. De azzal 
is tisztában vagyunk, hogy nemcsak az érzékszerveinken keresztül ismerjük 
meg a világot, hanem vannak ennék a rajtunk kívül létező valóságnak olyan 
részei, amelyeket nem látunk, nem hallunk, hanem átélünk. Átéljük az igazsá
got, szépséget, jóságot, szeretetet, tehát a  valóságnak egy másik részét, az 
élményeinken keresztül ragadjuk meg és amikor ezt az érzékfeletti világot 
az emberi (közösségben éljük át, akkor vetjük meg alapját a szellemtudo
mányoknak.

Kívánjuk a theológusoktól, hogy a theológiai tudomány mellett tisztel
jék és kísérjék figyelemmel a többi tudományág fejlődését is, elismerve azt 
hogy az is az igazságot keresi és az igazságok nem lehetnek egymással ellen
tétben, mert Isten teremtette a világot és a természettudományi kutatás 
ezt az Isten-terenvtette világot vizsgálja és tanulmányozza. Isten kinyilatkoz
tatta magát az ő Szentigéjén keresztül, ennek következtében akár a kinyilat
koztatás felé fordul az igazságot tkereső lélek, akár a természet világa felé 
lialad a kulató emberi ész, mind a kettő az igazságot keresi ési ez a két 
igazság ugyanannak az Istennek a kinyilatkoztatása. Hogyha feszültségek 
voltak és vannak, vagy lesznek a különböző tudományos ágak és irányok 
között, azt éppen minekünk kell tudnunk hívő embereknek, hogy ez a bűn
nek következménye. Igen is úgy van, ahogy az apostol mondotta, hogy rész- 
szerint van bennünk az ismeret és tükör által homályosan látunk, tehát éppen 
ndktünk, hívő embereknek kell türelemmel, alázattal lennünk és tisztelettel kell 
tekintenünk azt az erőfeszítést, amit a másik ember, a felebarátunk másirány
ban való haladással, de ugyanannak az egy igazságnak a keresésével végez. 
Nekünk a jelenvaló világban kell élnünk az evangélikus keresztyén életet. 
Nem .kolostorba és nem pusztába való menekülés a világból való kiszakadás 
útján, hanem itt ebben a jelenvaló világban kell hűségesnek, állhatatosnak len
nünk: világossággá és kovásszá lennük.

Ez a hittudományi fakultás bele van ágyazva és bele van építve a- 
tudományegyetembe. Nemcsak azt kell tudnia itt mindenkinek, hogy ez a 
fakultás bele van ágyazva „az egész magyar tudományos életbe, kultúrába 
és civilizációba, hanem minden lélkészjelöltnek tudnia kell azt is, hogy amikor 
kikerül a nép közé és amikor ennék a nyájnak a pásztora lesz, akkor nem 
elég szolgálni iaz igével és szentségekkel, hanem a  szeretetnek kapcsait is 
ki kell építenie és át kell éreznie azoknak testi fájdalmát, lelki fájdalmait és 
gondjait, a vigasztalás szavát kell nyújtania minden egyes helyzetben. És 
ebből következik, hogy nem közömbös, hogy a jelenvaló világban könnynek, 
átoknak keserű szava hangzik-e fei. Itt ezen a földön, ebben a jelenvaló 
•világban építjük Isten országát.

Túróczy Zoltán püspök
a nyár folyamán a dunántúli egyházkerület négy különböző földrajzi gócán 
az egyházkerület valamennyi lelkészét háromnapos evangélizációra gyűjtötte 
össze. Az evangélizáció gerincét a püspöknek II. Kor. 6,8—10. alapján „A 
látszat csal?" címen tartott sorozata alkotta: Rossz hírűek-jóbírűek, hitetök- 
igazak, ismeretlenek-ismeretesek, megholtak-élők, ostorozottak-meg nem 
ölöttek, bánkódók-örvendezők, szegények-gazdagítók, semmi nélkül valók- 
mindienmel bírók. A reggeli állítatok és bibliakörök mellett jelentős volt az 
előadásos megbeszélés sorozat, amelyet mindegyik helyen más és más előadó
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tartott: Az egyház helyzete: ideológiai helyzet, anyagi helyzet, a jövő hely- 
zete a szinait terveiben. Az evangélizáció az egyházkerület új püspökének és 

f  ^készeinek első lelki találkozását jelentette, s  az ige személyes hitbeli hatá- 
|  sán túl közöttük á közelséget és a közösséget munkálta. Az együttlét alkai- 
Jrnat adott a mindenkit érdeklő legkülönbözőbb közös hivatalos ügyek meg-

Íbeszélésére is. Ismét bebiizonyült, hogy az élő szó és a személyes kapcsolat
_L egyházi vezetésnek igazi formája, amely még aiz adminisztráció terén is
1 érezteti jó hatását.

H arm incas csoportokban
 kívánja az egyetemes felügyelő összegyűjteni folyamatosan lelkész! karunkat 
 két-két napos konferenciára. Az első csoport október 18—19-én volt együtt 
  Budapesten. A résztvevőktől nyert értesülésünk szerint a következő előadá-
   sok hangzottak el: Groó Gyula: Múlt, jelen, jövő (néhány gondolat egyhá- 
    zunk helyzetének felméréséhez), ár. Vető Lajos: Mai teológiai problémák,

Koren Emil: Hogyan látom az evaaigélizációt? dr. Reök Iván: Mit akarunk?
 Dezséry László: A szocialista fejlődés kihatásai egyházunk életére. Az elő- 

 adásokat élénk megbeszélés követte.
A tervezett ankét-sorozat jó alkalom lesz, hogy az egyetemes fel- 

 ügyelő és közvetlen munkatársi gárdája látásait megismertesse az evangélikus 
 lelkészi karral, viszont ők is megismerhetik és munkájuk közben mérlegel- 
h etik a lelkészi kar teológiai és hitbeli magatartását. Ha ezek a megbeszé- 

lések az őszinteség és szolgatársi szeretet közös igazság-keresések jegyében 
történnek, termékenyitőleg fognak hatni mindkét oldalon.

A déli végek lelkészei
I október 19—21. napjain Sárszenitlőrincen a tolna-baranya-somogyi egyház- 
I  megye rendezésében lelkészevangétizációra jöttek össze. A megjelentek száma 
I 38 volt. Déldunántúl hosszú időn át meglehetősen kiesett a misszió ország- 
I útjának forgalmából, s csak az egyházmegye fáradhatatlan íőesperesének, 
I  Fábián Imrének mozgó szolgálata kapcsolta össze a nagy területen a szolga
id társakat. Egy-két év óta azonban egymást érik az elmélyülő nagyobbszabású 
f  lelkészi rendezéseik. A szinte kis püspökséget kitevő egyházmegyére a ki- 
|  telepítés által összezsugorodott törpegyülekezetek nyomják rá a bélyegüket:
[ van lelkész, akinek anyagyüteikeze-te 44 lélek, egy másiknak 100 lélek.

A lalikészevangéltzáción a reggeli és esti áhítatokat Józsa Márton lar- 
|  tctta I *Pét. 5, 1—9. alapján ,,Kövess engem! 1. a Golgotára, 2. a nyáj közé,
[ 3. az alázatban, 4. a vigyázásban" címeken. A délelőtti és délutáni biblia- 
r  tanulmányok a Filippi levél 1. fejezetét vették Veöreös Imre totmácsoláásban 
[ „Egy fejezet az egyház küzdelmes életéből" címen: 1—2. v. Az egyház élete, 
|  3—11. v. A belső helyzet a hálaadó és kérő imádságon át, 12—18. v. A külső 
i  helyzet az evangélium ügyére tekintve, 19—26. v. Személyes jövőnk a re- 
I  ménységen át, 27—30. v. A küzdő egyház. A iejezet az öröm, bizakodás és- 
| reménység hangját szólaltatta meg.
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K Ö N Y V T Á R B A N

BIBLIAI FOGALMI SZÖKÖNYV.
Készítette Virágh Sándor református 
lelkész. Traktátus Kiadóvállalat ki
adása, Budapest, 1949, 360. 1. Ara 62 
Ft. — Régi tapasztalat, hogy a bibliai 
konkordancia egyik -Legfontosabb segéd
eszköz a bibliatanulmányozásnál. A 
Szentírásnak legjobb kommentárja 
maga a Szenitírás: az egyik írásheliyet 
a másik íráshely megvilágítja. Ha egy- 
egy bibliai fogalmon végigtekintünk a 
Szentírás hosszmetszetében, nem csak 
az írott ige csodálatosan sokrétű gaz
dagsága tárul elénk, hanem az illető 
szónak részint azonos, részint változó 
értelme is megvilágosodik. Magyar 
nyélyen eddig nem állott rendelkezé
sünkre ilyen kimerítő konkordancia. 
Mosit, hogy megjelent, csak hálásak 
lehetünk a szerzőnek fárasztó, sok tü
relmet és alázatot kívánó munkájáért. 
Egy-egy kifejezés azonos jelentésű he
lyeinek csoportosítása, az alcímekre 
való bontás, esetenként rövid értelme
zés, s általában a szókönyv ügyes 
technikai megoldása megkönnyíti hasz
nálatát. A végén húsz oldalas tárgy
mutató áttekinthetően összefogja a 
Biblia szavainak a könyvben feldolgo
zott jelentés-árnyalatait. Lelkészek 
igehirdető és bibliaórai szolgálatukra- 
készülésükkor nagy haszonnal forgat
hatják, de kívánatos, hogy komoly 
bibliiaolvasó gyülekezett tagjaink ke
zébe is adjuk, hogy egy-egy szó mö
gött a Szentírásnak egész távlatát 
megláthassák. Kár, hogy a konkor
dancia a .magyar bibliafordítást veszi 
alapul és nem az eredeti görög szöve
get. Ez a körülmény használata közben 
bizonytalan érzést ke-lt azokban, akik
nek az eredeti szöveg a Biblia meg
értésénél nélkülözhetetlennek bizonyul. 
Az innen adódó eltérések kicsiny szá
zaléka azonban -nem halványíthatja el 
a hatalmas munkának nagy gyakorlati 
-értékét. V.

GONDOLATOK A SEELISBFRGI 
KONFERENCIA PONTJAIHOZ, AZ 
EVANGÉLIKUS FELFOGAS TÜKRE 
BEN. Budapest, 1949. — 16 lap. Ev. 
Egyetemes Egyház kiadása. 

A kis könyvecske napjainknak és  
keresztyénségnek egyik égető kérdésé- 
vel foglalkozik. A keresztyénségnek és 
Izrael népének egymáshoz való viszo-  
nya kérdésével, A svájci Seelisbergben 
tartott közös keresztyén és zsidó kon- 
ferencia határozata megállapítja, hogy 
az antiszemitizmus, amely a közelmul t- 
ban többmillió ember kegyetlen üldözé
sét és rettenetes pusztulását okozta, 
továbbra sem szűnt meg a mai világ 
és a keresztyének égető problémája 
lenni. 

A füzet második, az evangélikus ál
láspontot megszólaltatni kívánó része 
reámutat a magukat keresztyéneknek 
valló emberek és az egyházak mint 
közösségek felelősségre az ú. n. zsidó
kérdés és a közelmúlt eseményei kap
csán. „Bűnbánatunk azonban csak ak
kor nem marad űréi szólam, ha pozi-  
tív pűmbánat lesz: megtérés a bűnből, 
annak megútálása és elszánt törekvés 
arra, hogy ezután máskép legyen." 
Valóban, mindent el kell követnünk 
nékünk, keresztyéneknek, hogy a gyű
löletnek az a rettenetes máglyája, 
amelynek lángjai annyi millió ember
életet pusztítottak el. kioltassák a sze
retet és a megbocsátás, a békesség és 
a segítő irgalom erői által. Ezeket az 
erőket pedig kettő táplálja köztünk: 
a Jézus Krisztusban, bűnbánatba,n és 
hitben való megújulás a testvéri szere- 
tetre minden embertársunk, de különö
sen is a megsebzettek és hozzá tarto-  
zóikat veszítettek iránit; másfelől a 
megélesedett és éber látási az antisze-  
mitizmus előidéző okainak, saját mu
lasztásainknak és tennivalóinknak a fel
ismerésére. A füzet ebben is segítség 
és útmutatás, két mondatát azonban 
(8. oldalon aluliról a 6. sor; 9. oldalon  
felülről a 9—10. sor) teológiailag nem  
látjuk alátámasztottnak. —s —a.
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Presbiterek Isten előtt
Öt előadás presbiterek részére. — Minden gyülekezetben kötelező.

Az időpontokat a helyi viszonyok szabják meg.
Evangélikus hitünk és életünk egyetlen forrása és zsinór

mértéke a Szentírás. A presbiteri tisztségről és szolgálatról Istjerí 
igéje mondja ki a döntő szót. Az alant következő vezérfonal út
mutatása szerint nyitott biblia előtt legyenek együtt a presbiterek 
és bibliaköri keretben, közös munkával tanulmányozzák az Isten 
kinyilatkoztatását és' abba foglalt akaratát a presbiterekre nézve. 
Az egyes együttlétek után \az Igéből nyert látások summáztassanak 
és személyesen applikállassannk.

1. Mit jelent a Szentírásban a presbiter megnevezés?
A '„presbiter" görög szó. Betű szerinti fordítása „öregebb". OIv. Luk:

115, 25., ahol a tékozló fiú bátyja az „öregebb" testvér. Lukács 1, 18-ban Za- 
tkariás az angyali szóra válaszolva magát vénnek mondja. Itt a presbiter szó 
Ultalábam az idősebb nemzedéket jelöli. Hasonlóképen a Joel 2, 28 ismétlésé
tben Csel. 2, 17 a látásokat látó ifjak mellett az álmokat álmodó vénekről be- 
iszél, mint az öregek korosztályának tett pünkösdi ígéretről. Jám 8, 9 a lég-'- 
' magasabb életkorújukként említi a véneket, akik Jézus szavának súlya alatt 
lelöszor kezdik meg a templomból való kivonulást Nyilvánvaló, hogy a szó
nak első jelentése életkor meghatározás. Így említi I. Tim. 5, i, 2 a presb

itereket, mini véneket, akiket atyaként kel! tisztelnie a gyülekezet minden tag
ijának és presbiterákat, akiknek az anyák iránti tisztelet jár. Tit. 2, 2, 3 sze
rint a presbiterek és presbiteirák feddhetetlen élettel bírjanak.

Az evangéliumokban az Ószövetségi „vének tanácsa" ítéletéről hallunk 
1 elsősorban. Azzal, hogy Jézus messiási voltát tagadják, szolgálatuk értelmet
lenné válik, ők maguk ítélet alá kerülnek. Máté 16, 21 szerint Jézusra szen

vedés vár a vénektől! Itt a „vének" hivatali megjelölésben szerepelnek. Ha- 
fsonlóképen az evangéliumok számtalan helyén. A kezdeti ószövetségi lelki 
S szolgálatukból jogi testületté és törvényhozó tanáccsá váltak. E világ feje- 
Edelmének kezében vak eszközök Jézus ellen.

Döntő fordulat Izrael számára Jézus feltámadása után a megjövendölt 
pünkösd és annak egyházat teremtő csodája.. Ojra hallunk a vénekről, azok ta
nácsáról, de a legélesebb szembeállításban! a megítélt szűrted,riemnali. Csel. i i , 
3Ö szerint a vének kezéhez juttatják el a szentek részére küldött adományo
kat. Csel. 14, 23 szerint Pál apostolnak gondja van- missziói utjai során 
gyülekezetemként presbiterek választására. Á krétai ébredés idején ebből a 

^célból hagyja hátra Tituszt is, lásd Tit. 1, 5! Csel. 15 fejezete szerint az 
[„apostoli konvent" határozatában a vének tanácsa részt vesz. Csel. 21, 18 
tszerint az Ümak testvére Jakab volt a vezető egyéniség a vének tanácsában. 
Fzekből az idézetekből is nyilvánvaló, hogy a presbiter szó nemcsak életkor
meghatározás, hivatali megjelölés, harlemi bizonyos tekintéllyel járó név az 
újszövetségi egyházban. Oi,v. hozzá II. János 1, 1 és III. János 1, 1. Igen 
jellemző, hogy a korán különleges súllyal bíró Péter magát, presbiter-társnak 
tartja. V. ö. I. Péter 5, 1.

Előfordul még a presbiter megnevezés a nemzedékek egymásutániságá
ban mint a korábban éltek megnevezéseként, v. ö. Zsid. 11, 2. Itt a, korábban 
élteknek, presbitereknek, ugyanaz a szolgálatuk, mint V. Mózes 32, 7-ben t. i.
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Isten cselekedeteinek emlékeztetői a kései utódok számára Ök azok * 
szájhagyomány formájában pontosan megőrzik Isten szabadításánaW t t̂ i!' 
Tehát eleven bibliák. étiéit.

A Jelenések könyvében (4, 4; 5, 5—14; 7, 11; 11, 16; 14, 3 — ia 
a 24 vén reprezentálja Izrael tizenkét törzse megváltottak a poéánv nz ' '■ 
is tizenkét fővel képviselvén. 8 * nePeket

Maga a presbiter szó igei formája annyit jelent, mint valakinek a kn 
ségében járni és mint valakinek a követe működni, v. ö. II. Kor. 5, 20 °Ve ' 

Összegezve^ A presbiter szó elsősorban nem életkor megjelölés hív t i- 
tisztség, nem előttünk járó nemzedék sem az eljövendő dicsőség 'képzet' 
állítja elénk, hanem az Ür követségében való járás missziói mnzafw 
funkcióját! ’ -Sahn,

2, Miben áll a presbiteri szolgálat a Szentírásban?

Jákob temetésénél I. Móz. 50, 7 beszél a vénekről, mint akiknek külön 
leges helyzetük van Izraelben. II. Máz. 3, 16 szerint, a vének előtt kell Mi 
zesnek beszámolnia Hóreb-hegyi kinyilatkoztatásróli A vének tanácsának meo-! 
születése nyilván összefüggésben áfl Izrael népének Egyiptomban való trie?. 
sokasodásával (II. Móz. 1, 7) így amennyire lelki tevékenységük van, anv- 
nyira a gyakorlati helyzet parancsolta előállását. Hasonlóan Csel 6,’ 1—7 
szakasza arról beszél, hogy az Ür tanítványainak megsokasodása késztette 
az apostolokat a diakónusoknak szolgálatba állítására, A Sinai-hegyi szövetség 
megkötésénél II. Móz. 24, 1 szerint az Ür elé a vének közül hetvenen járuh 
nak Mózessel és Áronnal. Látták az Istent, d,e nem pusztultak el, mivel. Izrael 
fiainak választottjai voltak. IV. Máz. 11, 16. 24 szerint Mózesnek hetven vén 
segít Izrael kormányzásában. A vének tisztsége az elsőszülöttség különleges 
jogi jelentőségéből fakad s így nemcsak a családnak, hanem az egész törzs
nek . a vezetőivé váltak. Mint gyülekezeti elöljárók II. Móz. 18, 21 „derék 
Istenfélő férfiak, igazságos férfiak, akik gyűlölik a haszonlesést". Bizonyos 
áEamvezetői szolgálatuk is van (Izrael theokratikus berendezettsége! — Pl 
II Sám. 5, 3 a hebroni friigykötésnél). Persze, mint ilyenek is lelki funkcio
náriusok, gondoljunk csak Józs. 7, 6-ra és III. Móz. 4, 15-re, ahol az egész 
gyülekezet bűnbánatában. elsődleges szerep vár rájuk. V. Móz. 32, 7 döntő 
hely arra nézve, hogy a vének szolgálata mennyire pneumatikus jellegű, 
Íriszen ők azok, akik megőrzik és az utódok számára tradálják Isten hatalmas 
-csodatetteit Izrael szent történetében. Emellé olvasd Józs. 24, 31, ami szerint 
a vének „tudják vaila minden cselekedetét az Ürnaik, amelyet cselekedett vala 
Izraellel". Öregedő fejük sok mindent elfelejthetett privát életük dolgaiból, 
de az Ür tetteiről nem felejtkezett el. Számtalanszor dmondogathatták a 
fiataloknak és ezzel váltak azok tanítóivá.

I. Kir. 12, 6 szerint Salamon halála után a trónörökös Roboám a vének
től kért tanácsot. Nyilván nem éfetbölcseség vagy pusztán emberi tapasztalat 
diktálja a vének tanácsát, hanem éppen Isten; dolgaiban való jártasságuk és 
az így nyert hitük. Amikor a forrófejű fiatal Roboám a rajtuk keresztül 
Istentől jövő tanácsot megveti, nemcsak személyileg, hanem népével együtt 
történetileg is elindul a. pusztulás útján.

Joel 2, 28 a Szentlélek kitöltésének ígéretét a vénekre .is vonatkoztatja.
Összegezve az ószövetségi helyeket, látnunk keik hogy a vének mun

kája, az ószövetségi presbiterkedés radikálisan lelki munka!
Az újszövetségi korhan lesz nyilvánvalóvá a. vének szolgálatának hitet

lenségből fakadó eltorzulása. Júdeábán a római megszállás idején is meg
marad a vének tanácsának vallási és közigazgatási tevékenysége, azonban 
nem az Isten ígéreteiben bízó és annak teljesedésére váró prófétikus' módon, 
hanem betokozottan és öncélúan. így a vének tanácsa, a zsinagógák felett 
hatalommal bíró, teljes jogú szünedrion a Jézussal szembeni ellentállás leg
főbb szervévé vált.
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Az apostoli .korban megújult a presbiteri szolgálat is az első keresztyén 
gyülekezetekben. Itt is hallunk vénekről, azok tanácsáról, de már ismét ere- 
jeti hivatásuk értelmében. Krisztus után 44-beni már hallunk Csel. 11, 30 
hjerint szolgálatukról. Kr. u. 50-ben Cselt 15. az apostoli kon.vent történelmi 
fontosságú határozatánál a véneknek teológiai döntésben is részük van. Az 
apostolok jelenlétében háttérbe szorul jelentőségük, az apostolok távollétében 

‘azonban rájuk volt bízva a gyülekezet vezetése. Ezért gondoskodik Pál apos
tol Csel. 14, 23 szerint gyülekezetenként presbiterek választásáról1. Kr. u. 
58-ból származó híradás, Csel. 21, 18, a vének tanácsának jelentőségét azzal 
’js kiemeli, hogy az apostolok hazatérve missziói útjaikról előttük számolnak 
üe a pogá-nyok közt végzett szolgálat során nyert áldásokról. A Kr. u. 
második századig nem halunk arról, hogy „püspök" néven a presbiterek egy 
tagja vált volna a gyülekezet vezetőjévé. Sőt Csel. 20, 28 szerint Efézusban 
Isten Szentlelke minden presbitert „vigyázóvá" (episkopus!) tett a gyüleke
zetben. így inkább ugyanannak a szolgálatnak más megnevezéséről van szó. 
Bizonyos karizmatikus megkülönböztetés szeriint. V. ö. Fii. 1, 1, ahol többes- 
számban hallunk egy gyülekezeten belül a püspökökről.

Olv. 1. Pét. 5, 2—3; I. Tim. 3, 5; 1. Kor. 12, 28; Róm. 12, 8 ; Zsid. 
13. 17! összegezése szerint a presbiter dolga az általános felügyelet a gyü
lekezetben.

Olv. I. Tim. 5, 17; I. Tim. 3, 2; Tit. 1, 9; Zsid. 13, 7! összegezése sze
rint a presbiter szolgálatához tartozik a gyülekezet tanítása, is.

Olv. Tit. 1, 8; I. Tim,. 3, 2; Jak. 5, 14; Zsid. 13, 17 és I. Pét. 5, 2—3 
a presbiter dolga, még a lelki gondozás is.

Summa: A presbiteri szolgálat lelki szolgálat. Gyülekezeti megbízatás 
szerint általános felügyeletet, bizonyos tanítói munkát és lelki gondozást 

'végez.

3. A presbiter a gyülekezetben.

Gyülekezet nélkül nincs presbiter. Ugyanakkor a gyülekezetért van a 
presbiter. Mindenestül missziói megbízatás, mozgalmi ténykedés. A gyüleke
zeti elvnek megőrzői és alkalmazói éppen, a presbiterek. Jellemző, hogy az 
Újszövetségben többesszámban hallunk a presbiter szóról általában. Tulajdon
képpen a presbitérium tehát közösség, a gyülekezetnek magva. Hitéletüket 
közösen gyakorolják, együtt böjtölnek és együtt imádkoznak Csel. 14, 23. 
Ismét látjuk, hogy nyoma sincs a hivatali tisztség jellegének, hanem min
dig dinamikusan lelki és szolgálati közösségről hallunk. Funkciójuk mindig 
gyülekezeti jellegű. Sorrendileg első feladatuk a jeruzsállemi presbitereknek 
a szeretet szolgálat, amennyihen Saulustól és Barnabástól az Antiokiában 
gyűjtött adományokat Csel,. 11, 30 szerint átveszik a jeruizsálemi és júdeai 

Esze gén yek számára. Másodszor Csel. 15, 2 szerint teológiai döntésükről hal
lunk, amennyiben az apostolokkal együtt a pogány keresztyénekre nézve 

írésztvesznek a missziói munka további menetét meghatározó elhatározásban. 
\ Döntésük lényege az, hogy a pogányákból lett keresztyéneknek nem kell 
ékörülmetéltetriiök. A presbiterek teológiai ismeretére és* a kinyilatkoztatásban 
való jártasságára feltűnő fényt vet ez az apostoli konvent. Irányadó szá- 

. mun.kra, hogy ebben a nagyhorderejű kérdésben az apostolok belevonták a 
i teológiai tanácskozásukba a gyülekezet véneit ,is.

Csel. 20, 17 és 21, 18 szerint a presbiterek aktívan résztvesznek az ifjú 
; egyház missziói munkájában. Pál aipostolék a presbiterek előtt adnak számot 
hitükről és hitük munkájáról Az efezusi presbiterek előtt Pál apostol a maga 
teljes perspektívájában, feltárja missziói munkájának vertikális irányítottságát 
és horizontális nehézségeit. Ebből az újszövetségi adatból világosan követ
kezik, hogy a presbitérium éten járva vesz részt szívvel-lélekkel a külső 
missziói munkában.

Ugyanakkor rendkívüli feladat vár rájuk a belső missziói munkában is.

—  3  —



Hiszen őket egyenként a Szentlélek vigyázákká tette a gyülekezetek!) 
reájuk bízva a nyáj legeltetését. Csel. 20, 28. Nyilvánvalóan a> Szen-kS 
megbízatása a döntő az elézusi presbiterek számára, mert az erre való alkl 
matosságot semmiképpen sem az életkor adja meg. Általában szem előtt 
tartandó, hogy az újszövetségi gyülekezetekben nem arról hallunk, hou 
milyen jogi formulák és szabályrendeletekbe foglalt utasítások adják 'meg 
presbiteri szolgálatnak a keretét, hanem, hogy ki kapott gyülekezeti szóig/ 
latra isteni megbízatást, lelki ajándékot (karizma). Eredetileg tehát a gyü]e' 
kezeti munkát a presbiterek végezték. Később differenciálódik a Szentlélek 
mandátuma szerint és a gyakorlati szükség által parancsolt módon a kezdet
ben mindent felölelő presbiteri szolgálat külön pásztori, tanítói, evangélizáló 
stb. szolgálati ágakra. I. Tim. 5, 17 rámutat arra, hogy a pásztoriévelek ide
jén nem minden presbiternek volt feladatai a tanítás, de aki a gyülekezetben 
tanított, az presbiter volt. Ugyanígy presbiter volt, aki az igét (hirdette és 
aki .vigyázol, lelkigondozó munkát végzett a gyülekezetben. A lelki gondozás 
területén hallunk az idegenekről való gondoskodásról, „vendégszeretet". Tit 
1, 8; í. Tini. 3, 2, továbbá Jakab 1, 27 szerint a szegényekről, árvákról, öz
vegyekről való gondoskodásról, Jak. 5, 14 a betegek látogatását említi meg 
háziistentiszteletnek, irhaközösségnek tartásával. Az általános felügyelet terén 
gondoljunk I. Tim. 4, 14 .és II. Tim. 1, 6-ra, ahol a presbitérium kézrátétellel 
iktatja szolgálatába Timóteust, akinek erre nézve Pál apostolon keresztül 
isteni megbízatásai van.

Természetesen anyagi tekintetben is van. bőven teendőjük, aminek a jel
lege azonban mindig az erőtelenekről való gondviselés Cseh 20, 35.

A presbiteri szolgálat és a- gyülekezet szoros összefüggésére mutat, 
hogy I. Tim. 3, 6 szerint az nyert presbiteri megbízatást, aki előzőleg már á 
gyülekezeti munkában tevékenykedett. I. Tim. 5, 22 szerint a gyülekezet által 
választott presbitert kézrátétellel iktatták be szolgálatukba, sohasem elhirte- 
lenkedve vagy külső emberi feltételek alapján, hanem ala.pos megfontolás után.

A presbiteri szolgálat tekintélye nem emberi, hanem isteni. Ezért a 
lelkek fölötti vigyázással megbízott elöljárók felé á> gyülekezetnek engedel
mességet kell tanúsítania. A gyülekezetnek nem használ, ha elöljárói bán
kódva szolgálnak, ezért, hogy örömmel végezhessék munkájukat, a gyüleke
zet szeretettel és megbecsüléssel vegye körül őket.

Amennyiben egy presbiter ellen kifogás emeltetik, csak komoly tanuk 
vallomása alapján lehet az eljárást lefolytatni. Ez a presbiter tisztségének 
különleges voltát emeli ki. V. 5. I. Tim. 5, 19—20. Viszont, ha a presbiter 
elleni vád jogosult, a feddésnek nem szabad elmaradnia, nehogy a részrehajló 
ítélkezés a bűn elleni harc tekintetében, a gyülekezetben rossz vért szüljön.

Summa: A presbiteri szolgálat a gyülekezetért van, éppen ezért gyüle
kezetépítő munka. Sáfárság karizmatikus alapon, amelynek végzéséért úgy 
ad számot az Ür előtt, hogy felelnie kell a gyülekezet előtt is szolgálatáért.

4. A presbiteri szolgálat személyi feltételei.

I. Pét 5, 1 szerint a presbiter „a Krisztus szenvedésének tanúja és a 
megjelenendő dicsőségnek részese". Krisztus szenvedéséről, a keresztről csak 
az tanúskodhat,ik, aki maga is részesült annak jótéteményében. A bűnbocsánat 
megbizonyításában csak bűnbocsánatot nyert ember vehet részt. Ez a hitnek 
a titka I. Tim. 3, 9 szerint, ami az első személyi feltétel. Mar ezt úgy mond
hatjuk, csak hitre jutott és megtérésben lévő ember lehet presbiter. A gyüle
kezeti szolgálatban idegen, test, zavaró elem minden hitetlen ügyködés. Péter 
apostol meghatározása szerint a személyesen nyert bűnibocsánait tanulsága 
elválaszthatatlan az élő reménységtől, amely a visszatérő Ür dicsőségében 
való részesedésben bízik. Ez a presbiter életében az eszkatológia,. Tudnia kell 
magáról, hogy szolga, akinek Ura visszatér és számadást tart vele, a végzett 
munkáról A váltság megtapasztalása és a keresztyén reménység az a bázis,.
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mire épülhet egyedül, a szolgálatba állítás. Mivel azonban a gyülekezetnek 
ksak az a tagja., akinél az előbbi két feltétel megvan, nyilvánvalóan a pres- 
biterséghez különleges megbízatás szükséges. A szolga csak Urától kaphat 
feladatot. Isten szavát a gyülekezetre bízta. Így presbiterré csak a gyüleke
zet választása által válhalik valaki. Ezt a választást azonban sohasem tekint
heti pusztán emberi megbízatásnak, hanem hinnie kell annak Istentől rendelt 
voltában. Maga a Szentlélek az, aki a gyülekezet szolgálatába rendel egye
seket. Személyes elhivatástudat formájában konkrét a gyülekezeti megbízás.

Mivel I. Pét. 5, 2 szerint Isten nyájának legeltetése a presbiter dolga, 
megbízatása pásztori jellegű. Pásztor azonban csak az lehet, aki maga is 
pász.torol;t. Ennek a pásztori szolgálatnak a .hajtóereje nem kényszer, hanem 
az öröm. Formája nem az uralkodás, hanem a nyáj példányképéül való állít- 
tatás. Az első szó tehát sohasem a presbiter joga, hanem a presbiter köte
lessége. Nem kiskirályokról van szó, hanem mintapéldányokról a nyájban. 
Önös természetük és zsarnoki hajlamuk levetkőzésével vállhatnak csak erre 
a szolgálatra alkalmassá. Tisztességük nem emberektől, hanem Istentől van. 
Szolgálatukat sem emberre nézve, hanem egyedül Istenre nézve végzik. A 
presbiternek tudnia kell, hogy életével és szolgálatával Krisztust kell meg- 
inintáznia a nyáj előtt. I Tim. 3, 1—7 a presbiter Kis Kátéja.. Aki erre a 
szolgálatra vállalkozik, az valóban jó dolgot (jó munkát!!) kíván. Ez a jó
munka mindenestül meghatározza személyét. Magánéletében feddhetetlenség. 
Felkészültség tekintetében tanításra, való alkalmatosság. Ahhoz persze, hogy 
valaki tanítson, először is tanulnia kell. A kinyilatkoztatás ismerete nélkül 
emberi okosság és jószándék működik, ami azonban mindig elégtelen. Családi 
életében is példakép kell, hogy legyen. „Ha valaki az ő tulajdon házát nem 
ludja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára?" I. Tim. 3, 5. 
Nem alkalmas a presbiteri különleges megbízatásra és szolgálatra az. akinek 
szavára eleven, cáfolat a saját családja. Éppen ezért az első keresztyén nem
zedékek idején különös gondot fordítottak arra, hogy ne legyen friss ember 
a gyülekezet szolgálatában, mert ő maga könnyen felfuvalkodik és hiányzik 
ilyenkor a kívülről való jóbizonyság is. Gyalázatba és az ördög tőrébe esik 
pz a gyülekezeti munkás, aki a kísértő rajongásnak engedve a saját élete 
bizonyságtételét és a kívülvalók jóbizonyságát megveti.

A presbiteri szolgálat igazi pecsétjéről Zsid. 13, 7 besizél, amikor a gyü
lekezet figyelmét az elöljárók életének végére fordítja. Az üdvözül, aki mind- 
végig kitart. A presbiter legékesebb beszéde is gyiimaksteleni, ha élete vége 
nem bizonyíija meg hite valóságát Ha a munkában megfáradt szolgának 
boldog hazatérése aiz Őrhöz az ő haláluk, akkor követésreméltó az ő hitük.

Mivel a gyülekezeti életben fokozott a kísértés és ravaszabb az ördög 
hálóvetése, szükség van állandóan, a feddésre és a fegyelmezésre. Kezdettől 
fogva a presbiter szolgálatának egyik része ez. Fegyelmezni azonban csak 
fegyelmezett ember tud. Aki Isten igéjének a fegyelme a’ól kimenti magát, 
nem intheti a reábízottakat az Ür szavával.

A leik,igondozói munkához szereiet kell. A presbiternek szeretnie kell 
a nyájat, kiváltképpen, a sízeretetre legjobban reászorültakat. Szolgáló szere- 
tete készteti az özvegyekről és árvákról való gondoskodásra, nyílt vendég
szeretetre és a betegek látogatására. Mindenütt azonban igével és imád
sággal!

Summa: Személyes keresztyén élet nélkül senkisem lehet a gyülekezet 
tagja, mégkevésbbé a gyülekezet funkcionáriusa!

5. A presbiteri élet erőforrásai.
Isten a számunkra elkészített ajándékait, az evangéliumba rejtette. A hir

detett Ige hív ki sötétségiből világosságra, ördög hatalmából az Istennel való 
közösségre. Ma az igehirdetésnek központi helye a templom. Nincs presbiter- 
ség istentiszteleti élet nélkül. Képtelenség feltételezni, hogy valaki presbiter 
lehet Isten akarata és a gyülekezet szükséglete szerint, ha templomtalanul él.
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Szolgálatához ©rőt, személyére nézve megújulást, harcához hitet a hirdetett 
evangélium meghajlásából nyer.

Isten kegyelmes szavának és üdvözítő akaratának drága módja a szent
ség. Amiképpen megkereszteletlen ember nem lehet presbiter, úgy az sem 
aki az úrvacsorával soha vagy csak ritkán él. Az első presbiterek naponta 
úrvacsoráztak. Bizonyára tudták mit kapnak és vágyódtak Isten ajándéka 
után. Lehetetlenség, hogy évente egyszer úrvacsorázó ember presbiter legyen 
Aki megveti Isten ajándékát, megverj azt az Isten.

Az igehirdetések hallgatása és a szentségek vétele tanítja meg a pres
bitereket arra, hogy titkos kamra nélkül nem boldogulnak. Mindennapi csen
des óra a presbiteri élet szívverése. Nem arról van szó tehát, hogy néha 
napjára, más elfoglaltsággal nem rendelkezvén, ráfanyalodunk a Biblia olvas
gatására. Mindennapi bibliaolvasás. Mi ennek a csendes órának a menete’ 
Imádsággal kezdődik napunk kezdetén, a bibliának összefüggésben való olva
sásával folytatódik. Az olvasott Ige előtt pedig el kell csendesednünk. Isten 
halkan beszél. Ha nem vagyok csendben, nem hallom meg személyes üzene
tét. Annyit ér a keresztyéniségem, amennyire csendben tudok lenni a hozzám- 
.szóló Isten előtt. Mindaz, amit meghallottam, imádságra késztet. Az imád
ságnak nemcsak én vagyok a szereplője. Benne van mindenki. Annyira sze
retek valakit, amennyire imádkozom érette. Így bővül napról napra a könyör
gés a saját életem dolgain kívül a családom tagjaira, az egész gyülekezetre, 
az anyaszentegyházra, és minden emberre nézve. Ezekben a csendes órákban 
dől el mindennapi keresztyénségem és szolgálatom minősége. Egyetlen pres
biter sem nélkülözheti. A szolgának naponta rapportra kell járulnia Ura elé. 
Napja kezdetén és végén egyaránt.

A presbiternek igazgatnia kell a házát, különben nem alkalmas Isten 
egyháza igazgatására. Családi áhítatok nélkül nincs presbiteri élet. Minden 
keresztyén embernek, kiváltképpen a presbiternek, boldog lehetősége és első
rangú dolga a háznép pásztorlása. Az esténkénti házi áhítatok megtartására 
mindenki alkalmas. Közös énekkel kezdjék, hangos bibliaolvasással folytassák. 
Tudjon elcsendesedni a család együtt Isten szava előtt. Tudjon imádkozni 
közösen,. Nem hiányozhatik a Kis Káté állandó olvasása és ■ számonkérése 
egymástól. Egyházunk jelenének sivárságára legmegdöbbentőbb adatot az a 
tény szolgáltat, hogy ritka az az evangélikus otthon, ahol eleink ■ szokása 
szerint estéről estére háziistentisztelet van, Ehhez nem kei pap. A családfő 
a család papja, mennyivel inkább a presbiter!

A presbiternek erőforrása végül a gyülekezeti közösség. Ilyenkor együtt 
van a szóig,ahad Ura és Megváltója előtt. Lehetetlenség, hogy egy Úrnak 
szolgálók ne tudjanak egyek lenni a közösségi életben. Gyülekezetenként létre 
kell jönnie a presbiteri bibliaköröknek, ahol a végzett munkáról való be
számolás, egyéni küzdelmekről való számotadás mellett megújulnak a bűn- 
bocsánatban és a közösség gyakorlásában.

Mivel a presbiter lelki szolgálatban, áll és egész egzisztenciája Isten 
Igéjéből fakad, szükséges, hogy abban minél szélesebbkörű jártasságra tegyen, 
szert. A teológia nemcsak a papok dolga. Mutasd meg mindennapi olvasmá
nyaidat és könyvtáradat és megmondom presbiter vagy-e vagy szalonkeresz
tyén csupán. Egyházunk sajtószolgálatának ismeretével rendelkeznie kell min
den presbiternek. Járatsz-e egyáltalában egyházi lapokat? Szűk, helyi viszony
latból az egyház világátfogó szolgálatára kell emelnie mindig tekintetét, 
amint a jeruzsálemi vének számontartották mi folyik a külső misszió terüle
tén'. Mennyit tudsiz az egyház szolgálatáról, kérdéseiről harcairól az öt világ
részben? Nagy erőforrás a mai presbiternek a teológiai kiadványok, az egyház 
sajtószolgálata és a külső misszió ismerete.

Aki megméretik és híjjával találtatik, arra elvettetés vár. Aidd az egy
ház Urát, hogy ezeken az együttléteken még mindig ajtót nyit feléd a való
ságos presbiteri életre és szolgálatra.. Boldog az a szolga', akit, megjőve az 
ő Ura, munkában talál! Balikó Zoltán.
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♦♦♦MISSZIÓ
A v e té s  s z á r b a  s z ö k k e n

január 6-án vagy 8-án missziói ünnepélyen minden gyülekezetben kötelező.

1. „Ifjú egyházak11 a missziói munkamezőkön. A Nemzetközi Missziói 
Tanács Angliában most tette közzé a legújabb statisztikáját.a misszió világ- 
helyzetéről'. Feltünteti ez a statisztika az 1938—1949-ig történt változásokat 
s 129 ország s sok szigetcsoport missziói munkáját foglalja egybe. Az evan
géliumi keresztyének száma e statisztika szerint 25 millió, 1925-ben 6 és fél 
miliő volt. A római katolikusok száma 130 millió s 11 millió az orthodox. 
vagyis mindenütt növekedés mutatkozik. Törökország a világ egyetlen helye, 
ahol fogy a keresztyének száma. 1925-ben 15.000 volt s 1948-ban 2.900 tett 
a keresztyének száma. A statisztika, mint legkézzelfoghatóbb változást tün
teti fel, A /nigériai helyzetet. Itt 23 év alatt 147.000-ből 411.000-re növekedett 
a keresztyének száma. Nézzünk e számok mögé s keressük, hogy mi rejlik 
a keresztyénségnek számszerinti növekedése mögött.

„Ifjú egyházak“ születtek. A misszió minidig kezdés, mely tudatosan, 
halad a befejezés felé. Isten több helyen megértette a vetést s elérkezhetett az 
aratás munkája. Ezt nem a missziói munkáit végző egyházak állapították meg, 
hanem Isten, éppen úgy, minit Jézus tette János 4, 35 szerint. Külső és belső 
tényezők egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy egyes területeken a, misszió 
befejezhette szolgálatát. A háború 3.500 misszionáriust kiemelt helyéből, így 
kényszerített Isten sok, sok gyülekezetét arra, hogy önálló életet kezdjen. 
De a missziói munkát folytató egyházak éjeiében is változás állott be. A 19. 
században az egyesületi keres,ztyénség hordozta a misszió ügyét. A 20. szá
zadban, melyet sokan az Egyház századának mondanak, az Egyház a maga 
egészében vette fel a missziói felelősséget, melyet Jézus az Egyházra' bízott. 
A teológia és a misszió találkoztak ebben a században. A legtöbb egyházban 
a misszió tudománya külön tanszéket kapott az egyetemeken.

A missziói munkamezőkön- azoknak az új feladatoknak a vállalása, me
lyek elé a misszió Ura állította, a gyülekezeteket, mindenütt a: belső erő növe
kedését jelentette. Ahol több felelősséget vesznek magukra, ott mindenütt 
előre törés van. Kelet-Afrikában és más helyeken, ahol német misszionáriuso
kat száműztek, hirtelen megnövekedett a benszülött lelkipásztoroknak a 
száma. Dél-Afrikában újabb iskolák, külső missziói állomások jönnek létre, 
benszülött lelkipásztorok kezdeményezésére, jóllehet legnagyobb részük fize
tést sem kap. Az afrikai Aranyparton levő egyház új női munkások beállí
tásáról ad hírt. Indiából jelentette az egyik svájci misszió, hogy 1924 politi
kailag izgalmas napjaiban a benszülöttek 62 gyülekezetben tartottak bizony
ságtevő napokat. A Lipcsei; Misszió munkaterületén', Afrikában, a Kili
mandzsáró lejtőjén lakó dzsagga nép hite megrendült a, háború alatt. A fehé
rek kegyetlenkedése volt ennek az oka és az, hogy misszionáriusokat hurcol
tak el minden ok nélküli. Az iszlám kihasználta ezt a helyzetet s erős térítő 
munkába kezdett nem minden eredmény nélkül. A helyzet akkor fordult meg, 
amikor a misszionáriusok visszatérésének reménysége szertefoszlott s gazda
sági válság szakadt rájuk. 1920 óta itt a keresztyénség meghatszorozódott. 
Szecsuán tartomány kínai keresztyénéiről mondják, hogy anyagi teljesítmé
nyeik megháromszorozódtak. Ma már valamennyi missziói területen az a 
helyzet, hogy a benszülöttek jóval több terhet hordoznak, mint ai missziói 
munkát végző egyházak.
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2. Az „Ifjú egyházak" születése a misszió munkamódszerének megvág 
tozását hozta magával. Az igehdrdető szolgálat mellett a kórház és az iskola 
jelentős munka eszköz volt a legtöbb missziói területen. Ezeknek a szoío-á- 
latéról a legtöbb helyen átkerült a súly a megszervezett gyülekezeti mun
kára. Minden gyülekezetben! van vasárnapi iskola s rendszeres ifjúsági 
munka Dél-Rodéziában a meglanyhult gyülekezeti élet mozgatására bibliai 
kurzusokat rendeznek. A kínai evangélikus egyházban rendszeresek a gyüle
kezeti napok. Mindezek az alkalmak nemcsak a térítés szolgálatában állanak 
hanem pásztori alkalmak is, a gyülekezet hitben való megtartását is célozzák' 
Minden gyülekezet munkája kettős irányban folyik, egyfelől a térítés irányá
ban. másfelől a pásztorolásban. Mind ez a gyülekezet belső életének a meg
szilárdulását is jeleníti. A legtöbb „ifjú egyház" gyülekezeteiben szigorú egy
házfegyelem tapasztalható. A svéd missziói munka nyomán, keletkezett tamul 
egyház legutóbbi jelentése beszámol arról, hogy a gyülekezetek egyikében 
él egy pap, aki haragban van feleségével. Emiatt szolgálata alól felmentették, 
ha megbékélnek, akkor beállhat újból a szolgálatba, ha nem, akkor meg keli 
válnia a papi szolgálattól. A gyülekezeti tagokra is kötelező az egyházfegye
lem. Az évenkénti statisztikában a gyülekezetekből kizártak és vissza foga
dottak számának feltüntetésére külön rovat van. A kizárás oka a- legtöbb 
esetben a Tízparancsolatba való beleütközés. Egy kamaruni szerecsen gyüle
kezet tanítója elcsatóa másnak a menyasszonyát, s azzal indokolta, hogy az 
rosszul bánt vele. Hivatalvesztésre ítélték. A gyülekezet színe előtt történt 
ennek a kihirdetése. A tanító alázattal elfogadta az ítéletet, a gyülekezet 
szeretetben elbocsátotta,. Az ítélet kihirdetése után a gyülekezettel együtt a 
tanító is úrvacsorához járul. Mind nagyobb teret kap a gyülekezetek életében 
a szeretetszolgálat. A tamull egyház Trankebárban az elmúlt évben három 
diakonisszát avatott s állított szolgálatba. A gyülekezetek életének a meg
szilárdulása a missziói munkát végző egyháztól független egyházszervezet 
kialakulását hozta magával. A Dél-Indiai tamul egyház élén még svéd püspök 
áll, bennszülött assistens püspökkel, de az ugyancsak Dél-Indiai anglikán egy
ház feje Azarja, bennszülött. Igen sok egyház van útban afelé, hogy teljesen 
önálló szervezetet alakítson ki maga számára.

3. Az „ifjú egyházak" arcának néhány vonása.
a) A misszió parancsát teljesítik. Hosszú időn keresztül; csak Jézus hívó 

szava hangzik a misszionárius ajkán: „jöjjetek énhozzá.ni." De amint vannak 
olyanok, akik meghallották e szót s hitükről vallást téve megkeresztelteitek, 
hangzik Jézus parancsa: „Menjetek el e széles világra s tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket!" A misszionáltból. így lesz misszionárius. Hosszú 
idő telik bele abba, amíg ezt a parancsot az egész gyülekezet teljesíteni tudja, 
nemcsak annak egyes tagja. A teljes érettség jele az, hogy egy gyülekezet 
a misszió elfogadójából a misszió hordozója lesz. Istennek legyen hála érte, 
hogy mind több ilyen egyház van. India nemrég még kizárólag külmissziói 
terület volt, ma már missziónál. Hindu misszionáriusok munkálkodnak a 
pápuák között, Óceánia szigetvilágában. A Kelet-Jávai egyház 1930-ban 
lett önálló. Ettől'kezdve nem misszionáriusok vezetik, hanem saját bennszülött 
lelkipásztorok. Az egyház-szervezést azzal kezdik, hogy még mielőtt tiszt
ségekre kiválasztanának embereket, két benszülött lelkészt kiküldenek misz- 
szionáriusnak. Valami történik itt abból, amit az Ap. Csel. könyve ír le az 
aotiochiai gyülekezetről, amelyik Pált és Barnabást választotta ki. Indonéziá
ban is erős a missziói felelősség. Minden indonéz egyháztag misszionárius is. 
Addig nem keresztelnek meg senkit, míg egy valakit el nem vezetett Krisztus 
megismerésére.

b) Az ébredés tüze lobog bennük. Az „ifjú egyházak" életéből megtanul
hatjuk, hogy az ébredés Isten; kezében nemcsak olyan eszköz, amivel „öreg" 
egyházak életét elevenítheti meg, hanem amit mindenütt fölhasznál. Afriká-
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Rjan a norvég egyház missziói területén indult meg egy jelentős ébredés. 
! Egy 28 éves ifjú lelkipásztort használt föl Isten ennek megindításánál. Keresz
tyén szülők gyermeke volt, 12 évig szolgált, mint gyülekezeti lelkipásztor, 

Izmikor megtért. Igehirdetése nyomán támadt ébredésnek jellemzője a bűn 
feletti mély szomorúság átélése (po'gányoknál ez ritkaság!) s a. bűnbocsánat 
feletti örvendezés. A felébredtek 40—200 csoportokban járják a falvakat s 
végeznek térítő munkát. Üj-Guinea szigetén Flierl János, a neueldettelsai 
misszió első misszionáriusa 1886-ban kezdett missziói munkát. 1889-ben négy 
missziói állomás volt. Isten 1904-ben adott ébredést, amelyen keresztül pogá- 
nyok. is eljuthattak hozzá. Megmagyarázhatatlan természeti jelenségek vol
tak, földrengés pusztított ott, ahol soha nem ismertek ilyet. Benszülött keresz
tyén este imádsága elmondása után, melyben kunyhóját Istenre bízta, a 
kunyhó végén kiszökött lopni, azt gondolva, hogy Isten nem látja őt. Másnaip 
súlyos sebek borították testét s kínok között tett bűnvallást. Megállította Is
ten üyen módon a bűn útján járókat s szerzett magának új népet. 1933-ban 
140.000 pápua állott a misszió befolyása alatt, s ebből 36.646 volt keresztyén. 
1936-ban több mint 800 misszionáriusuk ,volt.

0) Az egyházak együtt munkálkodásán a k (ökumené) hordozói. A missziói 
munka erőteljesebb megindulásakor sokakat kísértett a felekezetnélküll keresz- 
tyénség gondolata. A dogmamentes keresztyénség ábrándja hamarosan szer
tefoszlott, amikor kitűnt többek között, hogy az iszlámmal szembeni elbukás 
egyik oka, a hitvallásbeti határozatlanság. A missziói területeken is felébredt 
az egyház nélküli keresztyénség gondolata. Japánban például, Kanszo Ucsi- 
inura, határozott keresztyén egyéniség, egyesek szerint a dán. Kierkegaard- 
hoz hasonló, a liberális teológia hatására, ezt képviselte. A hit vallásos, illetve 
felekezeti misszió eredményeképpen, mind több nehézség és nehézség jelent
kezett a missziói területeken. Egyesek ezt. az unióval akarták megoldani. Két 
irányban is történtek lépések ennek keresztül vitelére. Egyfelől az egy hit
vallást. követő, de különböző .nyelvet beszélő egyházak missziói munkáját 
óhajtották egyesíteni. így keletkezett Dél-In diában az 1926-ban, alakult, dáno
kat, németeket, svédeket, norvégeket, finneket magába foglaló Lutheránus 
Egyházi Szövetségből 1947 decemberében a közös lutheránus egyház. Voltak 
olyan törekvések is, melyek a felekezeti jelleg megszüntetésére törekedtek. 
Ennek eredménye lett az 1940-es években az Egyesült Japán Protestáns 
Egyház. A missziói munkát folytató egyházaik nagytöbbsége azonban, nem 
volt hajlandó feladni hitvallásos jellegét, hanem ennek fenntartásával, hisszük 
Isten indítására, kezdett közös munkába. Ennek a még 1850 táján megindult 
munkának az eredménye lett. a Nemzetközi Missziói Tanács ,megalakulása s 
eredményes működése. E Tanács munkájának jellemzésére elegendő megem
líteni azt, hogy az „ifjú egyházak" egymásra találása, egymás értékeinek 
megbecsülése és hitvallásainak tiszteletben tartása eredményezte, az „öreg" 
egyházak háború utáni ökumenikus munkájának erőteljesebb megindulását.

Az „ifjú egyházak" élete, szolgálata gyümölcs, mely hirdeti, hogy nem 
Volt hiába való sem vér, sem könny, sem munka, semmi, amit a misszió 
végzői áldoztak azért, hogy az evangélium terjedjen Biztatás és útmutatás 
re ifik ebben, de nem jelenti azt. hogv megszűnhet a misszióért való felelős
ségünk. Az aratás után a szántó vető megjelenik az ekével, hogy előkészítse 
a földet az új vetésre. Még mindig 500 millió pogány várja a Föítámadott 
Jézusról való bizonyságtételt.

Ferenczy Zoltán.
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EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ

Az Ötvárosi Hitvallás jubileumára
I. Az előadó sz á m á ra  történelm i tá jék o z ta tó

Az 1548-i pozsonyi országgyűlés a reformáció hazai történetére jelen
tős hatású törvényt hozott a vallás ügyében. Elrendelte, hogy az isteni tiszte
letet és a vallást előbbi állapotába ikel viszaállítann és az eretnekségeket min
denütt meg kell szüntetni. Járják be királyi bizottságok az országot, hogy 
megvizsgálják, hol van eretnekség. A törvény hallgatott a „lutherámusok‘.‘-rá!. 
ellenben megnevezetten kiüzendőknek Ítélte az ujrakeresztelőket és sz.akra: 
mentáriusokat (szenlségrontókat, zwingliánusokat).

Egy ilyen királyi vizsgáló bizottság vonta kérdőre 1549-ben a felsőma- 
gyarországi öt szabad királyi várost, nevezetesen Kassát Lőcsét, Bártfát, 
Eperjest és Kisszebent. Ezek a városok már régóta politikai érdekszövetke- 
zetet alkottak egymással aiz 1540-es években pedig egyházilag is együtt szer
vezkedtek. Ez a magyarázata annak, hogy az eperjesiek általi a bizottságnak 
átadott hitvallás az egész Ötvárosi Esperesség hitvallásának számított. Ezt a 
hitvallást állítólag iStöckel I-énárd bártfai rektor szerkesztette. (Lehetséges, 
hogy Stöckel később szerkesztett egy hitvallást az Ötváros részére.) Az öt 
szabad királyi város később is többször a magia hitvallásával, illetőleg az Agos-. 
tai Hitvallással igazolta, hogy lelkészeik nem követik az újrakeresztelők és 
szentségrontók tanítását, vagyis nem eretnekek. Az újra meg újra bemutatott, 
hitvallásuk, illetőleg az Ágostai Hitvallás révén valóban viszonylagos zavar
talanságot élveztek e városok a vallás terén. Vallásuk — a mi kifejezéseink 
szerint evangélikus vallásuk — t ű r t  vallás volt a XVI. sz. közepétől fogva. 
(Hogy a király meg az esztergomi érsek meg is „erősítette" ezt a hitval
lást, ezt aligha lehet ténynek elfogadni, de valóban biztosíthatott számukra 
megtörést.)

Az újabb egyháztörténeti irodalom az 1549-.bem átadott hitvallást egynek 
vesz az 1613-ban megjelent Ötvárosi Hitvallásai. Énről azonban Alvinczi Pé
ter, Kassa akkori elsőpapja, utóbb azt mondta, hogy aiz 1613-i országgyűlésről 
érkezett veszélyhírek hatása alatt készült: összehívták az öt város követeik és 
kiszedegettek egynéhány artikulust az aiugustana confessiobót, „melyet Augus- 
lában anno 1549-ben (így) első Ferdinánd császárnak (így) beadtanak.“

Amilyen feladat előtt állott 1549-ben az öt szabad királyi város, ugyan
olyan feladat elé került kb. egy évtizeddel később a felvidéki hét bányaváros. 
Az érsekprimás zaklatásainak a kivédésére 1559-ben a bányavárosok lelkészei 
Selmecbányán aláírtak egy hitvallást, ezzel biztosították maguk között az 
egyetértést a tanításra és általában szolgálatukra nézve, és igazolták magu
kat a hatóságok előtt, hogy ők nem üldözendő eretnekek. Ez a Bányai vagy'. 
Hétvárosi Hitvallás. Ennek a szövege körül nincs probléma.

Megint egy évtizeddel későbbről való a 24 szepesi városi íraternitás 
(=  esperesség) hitvallása. Először 1569-ben írták alá a íraternitás lelkészei, 

•s attól kezdve hosszú időn át aláírta minden lelkész, aki a fratérnitás kötelé
kébe lépett. Ez a Szepesi Hitvallás is egyfelől számadás volt kifelé, másfelől' 
számbavétel volt befelé.

Az egyháztörténetem nyilvántart egy adatot, amely szerint ezt a hit
vallást 1569-ben megnevezett személyek készítették. Erre az adatra építve,, 
tényként állapíthatjuk meg, hogy a „szerkesztői1* „dolgoztak** a szövegén. 
Bennem azonban, minden idevágó adatot összevetve, az a feltevés alakult ki, 
hogy a három hitvallása szövegnek egy olyan szöveg volt az őse, amely

—  10 —



tán te  azonos volt a Szepesi Hitvallás szövegével, viszont az a szöveg, ame
lyet ma Ütvárosi Hitvallásnak mondunk, nemhogy a legrégibb volna, hanem 
ellenkezően a legfiatalabb. Ettől a feltevéstől függetlenül tény az, hogy a 
három hitvallás igen közeli rokonságban áll egymással, egyes cikkeik teljesen 
[azonosak, és mindenesetre az Ágostai Hitvallás hazai változatai. Az Ötvárosi 
Hitvallás jubileumán szükségképpen emlékeznünk kell a Bányai és a Szepesi 
Hitvallásra is.

A kritikai kérdések nem valók gyülekezeteink elé, de nem kell zavar - 
niok az előadót sem, mert még az egyébként sajátosságokat mutató Bányai 
Hitvallással is annyira rokon, sőt egyező a másik két hitvallás, hogy jubi
leumi emlékezésünkben a különbségekre nem szükséges ki terjeszkednünk. 
Történelmi jelentőségük méltatásában szolgáljon alapul a Szepesi Hitvallás 
szövege.

Szintúgy csak az előadó dolga számbaivenni, hogy Elért, az edaingeni 
teológus, felfigyelt a Bányai Hitvallásnak az egyházról szóló egyik cikkére; 
idézi onnan az egyház meghatározását, és azt mondja, hogy ez a hitvallás 
„merészen, de pontosan" fejezi ki a, konkrét egyház isteni dinamikáját. (Mor- 
phologie des Luthertums I. kt. 1931. 233. lap.) A méltatott mondat ez: Ecc- 
iesia est coetus visibilis audientium, credentáum et amplecientium puraim et 
incorrupta.m doctrinam Evamgelii et utentium sacramentis áta, ut á Christo 
sunt instituta, in quo coetu Deus per minísterium est efficax, et multos 'ad 
vitám áeternam regenerat, cui in hae vitai adjuncti sünt multi, non renati, séd- 
tantum de doctrina consentientes. (Egyébként ebben a meghatározásban 
Melanchthon hatása figyelhető.)

Viszont a Bányai Egyházkerület gyülekezeteiben említésre méltó, hogy 
az egyházkerület és az 1559-i hitvallás „bányai" elnevezése ugyanarra a terű- 1 
Jetre utal. A Bányai Hitvallás úgy is tekinthető, mint a Bányai Egyházkerület 
első vallástétele.

A három hitvallás szövegéhez legkönnyebben a miskolci jogakadémiá- 
nak 1930-ban, az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére ki
adott Emlékkönyvében férünk hozzá. Bruckner Győző tette újra közzé „A 
Confessio Aygustana és magyarországi variánsai" című tanulmányának füg
gelékéül.

!l. V ázlat e lő ad ásh o z
1. Négyszáz évvel ezelőtt egy országgyűlési törvény alapján egy királyi 

bizottság az öt felsőmagyarországi szabad királyi várost: Kassát, Lőcsét, 
Bártíát, Eperjest és Kisszebent vizsgálat alá vetette a vallás ügyében. Nincs-e 
bennük eretnekség? Mit tanítanak papjaik? Az öt város egy hitvallással iga
zolta magát. Ez a hitvallás tartalmában, sőt cikkeinek a rendjében is meg
egyezik az Ágostai Hitvallással, Sokszor egyenesen ,,ágostai“-nak nevezték 
hitvallásukat.

Az öt városhoz hasonlóan egy évtizeddel később a hét bányaváros is' 
készített egy hitvallást, ugyancsak a végett, hogy a lelkészek tanításának a 
bizonysága legyen: tanításuk igaz keresztyén tanítás.

.Egy újabb évtizeddel később, 1569-ben, a 24 szepesi városi esperesség 
lelkészei. ugyancsak megállapodtak egy hitvallásban.

Mind a három hitvallás, egyaránt szolgálta az egyetértést befelé, az egy
házi tanításról való számadást kifelé: a, királyi és egyházi hatóságok felé. 
Ezért mind. a három hitvallás tkp. a reformációt szolgáltai

A három hitvallás szövege alig különbözik egymástól. Ezért most, ami
kor az Ótvárosi Hitvallás jubileuma alkalmat ad gyülekezeteinknek az Isten 
iránti hálaadásra, egyszerre méltathatjuk az Ötvárosi, a Bányai és a Szepesi 
Hitvallást, és egyszerre vehetjük számba, hogy mit okulhatunk belőlük.
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2. A három hitvallásból mindenekelőtt h a t á r o z o t t s á g o t  tanulha,- 
íunk. A városok az előtt a feladat előtt állottak, hogy megmondják, mit taní
tanak lelkészeik. Nem tértek ki előle, hanem világosan, bátran megmondot
ták, hogy mit tanítanak és hisznek. Csak az lett volna az érdekük, hogy meg
mutassák: maguk sem tűrik az újrakeresztelők és a szentségrontók tanítását. 
Mégis világosan elhatárolták a tanításukat ai király vallása felé is. Bátran 
vallották: „Mivelhogy bizonyos., hogy egyházainkban az evangéliom tiszta 
tanítását nyújtják és a szentségeket rendelés szerint szolgáltatják, és egyet
értés van a tanításban! minden helyen, elbizakodottság nélkül állítjuk, hogy 
mi polgárai és tagjai vagyunk az igaz egyháznak, és hamisan vádolnak ben
nünket eretnekséggel és szakadársággal." — Ezt a határozottságot nemcsak 
a lelkészek tanúsították, hanem a városok világi elöljárói is. Ha a cikkek így 
kezdődnek: „tanítjuk és hisszük", akkor ez a kezdés azt juttatja kifejezésre, 
hogy a városok világi elöljárói az egész lakosság nevében, vállalják: ez az 
ő hitük.

3. A három hitvallásból aztán azt is megtanulhatjuk, hogy az igaz evan
gélikus keresztyén tanítást nem is lehet másképpen összefoglalni, minthogy 
tekintettel vagyunk azokra a téves tanításokra, amelyek éppen, akkor, a va.l- 
lástétel idején, az evangéliom hirdetésének a tisztaságát veszélyeztetik. A vá
rosok és lelkészeik nem féltették az Isten igéjének az elevenségét a keresz
tyén. tanítás tételes összefoglalásától, mert ők Luther hű tanítványaiképpen 
jól tudták, hogy a tiszta „tanítás" nem ellensége az élő igének, ellenkezően: 
éppen azt biztosítja, hogy az evangéliom hirdetése tiszta és hatékony marad
jon. Eszükben tartották, amit Luther a 3. parancsolat magyarázatául írt: 
„Isten igéjét és annak hirdetését meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, 
örömest hallgassuk és t a n u l j u k . "  Amit tanulni lehet, azt tanítani is lehet; 
és amit tanulni kell, azt tanítani is keli. Jól tudták a hitvallások szerkesztői, 
benyújtói, aláírói és követői, hogy az egyházban a legfontosabb az evangé- 
liom hirdetése, hiszen az ige és a. szentségek által ébreszti a hitet a Szent
lélek. Jól tudták ők, hogy az „élő víz“-hez, vagyis a friss forrásvízhez 
hasonló ige az „egy szükséges" dolog az egyházban. Csakhogy azt is tudták, 
hogy a forrás vize is csak akkor marad iható, ha megtisztítják a helyet, ahol 
a víz fakad,, és edényre, tiszta edényre van szükség ahhoz, hogy a forrásvíz 
sok ember számára válhassak üdítő-éltető itallá.

4. T a r t a l m i l a g  a három Hitvallás nemcsak egymással egyezik, har 
nem az Ágostai Hitvallással is. Mégsem felesleges külön is tanulnunk e hazai 
hitvallások tartalmából.

a) Hazai hitvallásaink hangsúlyozzák az egyezést az egyház ősi taní
tásával. Az Apostoli Hitvallást és a Niceai Hitvallást névszeri.nt is említik. 
A bibliai idézeteken kívül sok idézet van bennük az egyházatyáktól.

b) Gyújtópontjukban a kegyelemből, ingyen, a Krisztus egyetlenegy 
áldozatáért való megigazulás tanítása van. „Mivelhogy szükség vo't az Isten 
Fiának az egész világ bűneiért adattatni és megtörettetn.i, azt tanítjuk és 
hisszük, hogy az emberek semminemű maguk erejével, sem cselekedetekkel 
az Istent meg nem engesztelhetik, igazságot sem nyerhetnek, mely az Isten 
ítéletében megállhasson, hanem ingyen igazíttatnak meg, az ő érdemük nél
kül, ha a bűnt megútálván, hisznek a Krisztusban, hogy egyetlenegy áldoza
tával, mely a keresztfán lett, az Atya Isten megengeszteltetett mindenekkel, 
valakik e közbenjáróban való bizodalmukkal az Atyának irgalmasságához fo
lyamodnak. Akiknek azért e hiliilk van, ugyanazoknak bűnlök bocsánata van, 
és igazaknak- tartatnak." Mindegyik hitvallásban legalább 5 cikk szolgál arra, 
hogy tisztán álljon a. tanítás: egyedül kegyelemből, egyedül Krisztusban van 
a szabadulásunk a bűnből és kárhozatból. A hitről szóló külön cikk hang
súlyozza, hogy a hit maga is a Szentlélek ajándéka. — Ez a tanítás minden 
különösebb vitatkozás nélkül is kirekesztette a római egyház tanítását az üdvö
zülésről, de általában szembehelyezkedett mindazokkal akik tévesen tanítanak
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a megigazulásról, az. üdvözülésről, akik pl. különböző kegyelmi állapotokról a 
Jtit útján lépcsőről-íépcsőre való haladásról tanítanak. • A legelső magyar hit
vallás, az 1545-i Erdődi Hitvallás, a. Luther által is használt szóval élve, 
sommásan „igazságrontók“-nak nevezi azokat, akik bárminemű emberi „cse
lekedetet" csúsztatnak az ingyen való megigazulásról szóló tanításba.

c) A szentségekkel való élésről szóló cikk azt az evangélikus tanítást 
I rögzíti, hogy „nemcsak a végett szereztettek a szentségek a Krisztustól, 
I hogy megkülönböztessék a keresztyént és a nem-keresztyént, hanem sokkal 
I inkább azért, hogy pecsétjei legyenek az Isten irántunk való akaratának". 
I Arra valók a szentségek, hogy általuk mindenkiben kiflön-külön hit támadjon 
I és a hit erősíttessék. Ez a tanítás nemcsak az akkori újrakeresztelök ellené- 
í ben állapította meg, hogy a keresztség is a hit ébresztésére való, nempedig 
I arra, hogy a máris meglevő hit nyomába lépjen. Ez a tanítás mindenkorra 
|  tartalmazza azt az intést, hogy a keresztség szentségének a szolgáltatásai 
|  mi nem szabhatjuk feltételekhez, a szülök és keresztszülők fogadkozásához, 
f hanem csak Jézus Krisztus Urunk keresztségszerző parancsához, abban pedig 
í a keresztelésre, nempedig emberi fogadkozások kieszelésére és kívánására 
[ kaptunk megbízatást.

d) Külön is érdemes figyelnünk arra, mennyire hangsúlyozzák az Ágostai 
; Hitvallással ebben is egyezően a hitvallások, hogy a Szentlélek az igét és a 
r  szentségeket használja eszközökül, hogy az emberben hit ébredjen. Erre az 
| akkori rajongók ellenében volt szükség. Ezért a hitvallások azt is hangsú

lyozzál?, hogy az egyházbeli evangéliomhirdető szolgálatot maga Isten sze- 
’ rezte, valamint azt is megállapítják, hogy az egyházban senkinek sem szabad 
; működnie a tanítás és szentségnyujtás nyilvános tisztében, hacsak nincs sza

bályosan elhíva az egyháztól és megerősítve az Isten igéjének hűséges, 
tanult és megpróbált szolgáitól. A mindenkori, tehát a mai rajongók felé 
mindenesetre azt kell megtanulnunk e hitvallásokból, hogy a Krisztus Ellen- 

|  sége, az Ördög nem átallja éppen a látszólag nagy kegyességgel, a Szent- 
lélektől való közvetlen megvilágositás látszatával, rontani az egyházat.

e) Ami a politikai dolgokat illeti, a hitvallások a hatóságokat, bíróságo
kat az Isten jó rendeléseinek tartják, ezeket az evangéHom nemcsak nem 
ellenzi, hanem inkább erősíti, és parancsolja, hogy nagy tisztességben tartas- 

! sanak Isten szerint.
5. Bármennyire volt is a hitvalló városoknak az a feladatuk, hogy a 

téves tanításokkal szemben tisztázzák a maguk hitét, mégis az a vágy ural
kodott .bennük, hogy a mindig megmaradó igaz egyházzal való egységüket 
megbizonyitsák. 400 év múlva is megállapíthatjuk, hogy jobb példát nem 
találhattak volna annál, mint amelyet alapul vettek. Az Ágostai Hitvallás ma 
is a legalkalmasabb tanúsága az egyház egyetemességének (ökumenicitá- 
sának).

6. A hitvalló városok egyházi élete szépen mutatja,, hogy az egyházi 
tanítás sommázása nem okoz merevedést. Lelkészeiknek a hitvallások létre
jötte után is szüntelen gondjuk volt az igehirdetésre, az if júság tanítására, 
a gyülekezetek építésére. Az a tény, hogy az éniekeskönyvek sorát nyomják 
Lőcsén és Bártfán, megnyugtathat minket a felől, hogy az egyházi tanítás 
tisztasága felett való őrködés valóban inkább szolgálja, mint akadályozza az 
egyház életének elevenségét.

7. Két hitvallás a következő mondatokkal zárul: „E z a mi egyházaink 
rövid hitvallása vagy sommája. A Szentírásból és egyházi tanítók könyveiből 
szedtük össze. Azt mondjuk, hogy kegyes és az Isten igéjével egyező hit
vallás. Hogyha valaki az Isten Leikéből és igéjéből jobbra, fog minket taní
tani, a jó és kegyes ember felvilágosítását nem fogjuk visszautasítani, ha
nem el fogjuk fogadni hálás szívvel De mi tudjuk, hogy ez a tanítás az 
Istennek igaz és győzhetetlen igéje, és imádkozunk, hogy abban Krisztus 
minket mindnyájunkat megtartson, és ajándékozza nekünk a Szent Lelkei
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hogy az Ö bizonyságtételeiről az egész világ előtt elegyítés nélkül szólhassunk- 
és az igaz hitben megmaradhassunk. Ámen," Ez a keményen határozott, mégis 
alázatos, vallástevő és imádkozó kenesztyénség a mi korunk keresztyénéi 
számára is .ajándéka volt az Istennek; védte és továbbadta a reformációt 
és ma is oktat bennünket az evangéliomnak mind a tanítására, mind a meg-’ 
becsűlésére.

Sólyom Jenő dr.

Bach János Sebestyén
(Halálának 200. évfordulójára)

Ha jól megvizsgáljuk a mai idők evangélikus egyházi zen-éjét, azt talál
juk, hogy értékesebb része annak a polifon komponálási iránynak a vonalában 
áll, amely iránynak legmagasabbrendű képviselője Bach János Sebestyén volt. 
Beethoven mondotta Bachról — nevére célozva — „Nem pataknak, hanem 
tengernek kellene őt hívni!" Ügy- is van! Minden út beletorkoüik. Minden 
számottevő evangélikus egyházi zenész az ő muzsikáján nőtt naggyá, min
den értékelésre számottartó mü az ő csodálatos zenéjében lefektetett zenei 
,törvények rendje szerint igyekszik felépülni.

Foglalkozzunk tehát Bach J. Sebestyénnel, mert ez ai csodálatos ember, 
minden idők legnagyobb zeneszerzője: evangélikus volt. S ha a magyar evan- 
g-élikusságnak nagy tömegei el ás mennek neve mellett, mitsem sejtve a fény
ből, amely őáltala ránk is hűli, legalább mi figyeljünk fel rá ez alkalommal 
s legyünk tisztálran az ö idők és korok és. nemzétek fölé nőtt nagyságával. 
Próbáljuk megismerni és megérteni a leikéből kivirágzott drága, szépséges' 
zenét.

Ez a kifejezés: „próbáljuk" megismerni nem tiszteletlenség akar lenni 
a t. közönséggel szemben, de az, aki úgyszólván minden- napját Bach-muzsika 
mellett tölti, tudja igazolni ámításomat, hogy egy egész élét is csak arra, elég, 
hogy Bach J. Sebestyén művészetének legfeljebb egyik oldalát behatóbban 
tanulmányozhassa. De tanulmányozni és igyekezni őt megismerni: minden' 
evangélikusnak kötelessége, mert Bach a világtörténelem legcsodálatosabb 
jelensége. Molnár Antal zeneesztétikus szerint: Bach megközelíthetetlen hegy
óriásként állt be a zenetörténetbe.

*  . . . . .  1
Egy korszak lezáruló hadárán élt Bach. A szövevényes zenei stílust ak

kor kezdte felváltani a déli irányú olaszos érzelgős dallamosság. Ö mindkét 
stílust felölelte művészetében, de olyan időtlen-időknek szóló szépséggel, 
hogy a saját kora nem is méltányolhatta kellőképen. És- úgy is volt; hogy a 
maga korában talán nem volt olyan népszerű, mint nálánál sokkal kisebb ze
nészek. Félelemmel vegyes tisztelettel néztek rá,' de- voltak akik túl elevennek 
találták a muzsikáját, viszont az új zene hívei túl súlyosnak, bonyolultnak.

A múló évszázadok azutáni mind maigyobb és nagyobb hódolattal övezik. 
Ha áttanulmányozzuk a napilapokban a hangversenyek műsorait, sűrűn talál
kozunk a nagy művészek műsorain Bach nevével. Zongorások, hegedűsök, 
zenekarok, énekkarok és min-denekfelett: orgonátok műsorán,. Az ő művészete 
tehát nem évszázados emlék a múltból, hanem élő valóság. Ma ünnepeítebb 
és elismertebb, mint valaha és zseniális alkotóképessége megközelíthetetlen 
magaságban tündököl két évszázad múltán is.

És ez a csodálatos muzsikus: evangélikus. Nemcsak azért, mert annak- 
keresztelték, hanem azért, mert zenéjének minden kottafeje az evangélikus • 
egyház meggyőző hitét, Istennel való szent harmóniáját s az Istenben való 
élet boldog békességét sugározza. Az ő zenéje nemcsak külső formájában
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■ jelzi az evangéli-kusságot, hanem az q zenéje a legvégső lehetőségei minden- 
E ] i ' amit a mi egyházunk zenei nyelven, kifejezni akarhat.

És. hát t.ulajdoniképen ki is volt az-a Bach János Sebestyén? Német em- 
l,eI- volt. Eisenachban született. Családjában felfelé és lefelé is igen sok zené

ivel foglalkozó ember volt. Dédapja-, nagybátyja!, atyja; mind hivatásos zené
l e k  voltak, gyermekei közül is akadtak nagyszerű muzsikusok. De az egész 
Baeh-generáció legnagyobb alakja ez a János Sebestyén. Egy érthetetlen, és 
szinte megmérhetetlen nagyságú zenész. Bgy Isten kedve szerint való temp
lomi muzsikus volt, akinek ez is volt egész életének a legfőbb ambíciója,. Olyan 

|yc>lt ő, mint egy ezüstösen csillogó óriási síp a természet fenségek templomé- 
Lak titokteljes homályában-. Ég felé mutató egyszerű, tiszta,, nemes, átható- 
íhangú, gerinces és mégis szelíd, hajlítha-tatlan, de szeretetben lehajtó, erőteljes 
és mégis szomorú, — mint az orgonáknak meghatározhatatlan, szépséggel 
búgó sípjai, melyeknek hangjai, mint távoli csillagok hideg, kristálytiszta le- 

Kellete érnek hozzánk s amelyek mégis az isteni szeretet csodálatos melegét 
i éreztetik velünk.

Sokoldalú művészetének minden lapja őt magát, sugározza. Öt, azt a ki
apadhatatlan forrást, amelyből elképzelhetetlen bőséggel és könnyedséggel 
áradt a tiszta, áhítatos zene. Lehet, hogy voltak vívódó órái néki is. Tudjuk, 
a passió-történet egyes lapjai verítékes vívódásból, -lettek megrázó muzsikává. 
Tudjuk, hogy a Máté-passió híres alt áriáját, ahol a szenvedéstörténet 

te-gyik tanúja megrázó szavakkal énekli Istenhez fordulva: „Nézz reám Uram, 
-‘szívem, szám sír, zokog; szánakozz rajtam fájó könnyeimért." — a.z egész 
Máté-passió egyik leggyönyörűbb számát mikor megkomponálta, verítékes 

ihomlokkal, meggyötörtén, halá'sápadtan támoSygott ki a dolgozószobájából, 
Ide ez az á t é l é s -  szörnyű lelki megrázkódtatása! volt, a zenei kifejezés és 
formálás sohasem okozhatott gondokat neki, bármilyen- hangszerre és bár- 

imilyen művet irt is.
Tudjuk róla, hogy amikor orgonáit, há senki sem hallgatta, a-kkor is úgy 

játszott, mintha a vil-ág legkitűnőbb művészei ültek volna- körülötte s én 
hiszem, hogy mikor komponált, ügy írta a gyöngyöző kottákat, mintha isten- 

itiszteletet végezett volna. Híres fugái mintha mind-mind hatalmas prédikációk 
lennének. Az egyik harsogó trombitaszóval, kiált az alvó emberiség fülébe, a 
másik goromba őszinteséggel sorakoztatja fel emberi fogyatékosságaink 
nyüzsgő hadait, a harmadik ujjongó örömmel hozsanoáz az égre és ismét 
más, mint magános vándor szomorú sóhajtása- indul, hogy azután a második, 
harmadik és negyedik társtól megizmosolva, és erőre kapva, sodró lendülettel 
emelkedjék magasba és a társtailan,, magános, árva, sóhajtásból hatalmas töme

gek egetostromló könyörgése 'legyen.
Csodálatos muzsikáknak csodálatos embere Bach J. Sebestyén — aki

inél talán az a legcsodálatosabb, hogy a magánéletében szinte semmi jele 
sincs ennek a csodának. Az otthonülő háziasságnak, a, családdal, törődő pol
gári gondolkozásnak példaképe volt ő és emellett íróasztalánál írja a kottá
kat, amelyekre 200 év múlva is, alázatos tisztelettel tekint a müveit zenész.

Két házasságából húsz gyermeke származott, akiknek ügyes-bajos dol
gában-, gondjában-bajában- érdeklődő segítséggel részt vett s akik előtt épúgy; 
mint más tanítványai előtt a legnagyobb emberekre valló szerénységgel hang
súlyozta, hogy minden, tudása a következetes és szorgalmas munkájának 
eredménye s ezt az eredményt bárki elérheti, aki kellő eréllyél lát a dolgok
hoz. Drága, biztató szavak, melyek gyermeket, tanítványt művészekké érlel
hettek, de 200 esztendő nem volt elég ahhoz, hogy egy másik Bach János 
Sebestyént termeljen-.

Pedig maga a Bach família is sok muzsikust termelt ki. A nagy Bach 
1750-ben halt meg. 200 évvel ezelőtt, 65 éves korában. Az első muzsikus 
Bach, akiről a- krónikásnak adatai vannak. 1626-ban. fejezte be életét s a 
Baeb-zenészek hosszú sorát Wilhelm Friderich Bach zárja le 1845-ben.
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Ennek a hosszú Bach-sorozatnak legkimagaslóbb alakja volt János Se
bestyén, ki a legteljesebb zene szerzői és előadóművészi készség birtokában 
is megőrizte a Bach-családnaik azt a nemes hagyományát, hogy ai külsősén 
a siker, az ünneplés nem érdekelte, nem törtetett utána, a zenei divat válto
zásai nem hatottak rá. Csakis a hivatásának élt és a közönség naivabb ízlé
sével nem törődve alkotott a templom és az általános zeneművelés számára 
Minden zenei megnyilatkozása elévülhetetlen becsű mű volt. Zenéjének min
den sora formailag tökéletes keretben ihlettel telített zenei gondolat. Ki volt 
Ö? — Egy zeneszerződ akiről a* világ minden nagy zeneszerzője áhítattal 
beszél, akinek 48 praeludium és fugából álló „Wohltemperiertes Klavier" e 
könyve a legnagyobb zenészeknek mondhatjuk, hogy imádságos könyv,e. Ki 
volt ő? — Egy evangélikus ember, aki előtt évszázadok múlva is megillető- 
dötten tiszteleg a világ minden intelligens népe és embere.

Es mi volt ez a nagy ember? Változatos ifjúságábatii először hegedűt 
tanult a gimnázium elvégzése mellett, azután zongorázott s később az orgona 
lett a hangszere. Rövid idő alatt a hangszerek királyának, az orgonának igazán 
királyává is lett.

Munkás életének jó részét Lipcsében töltötte. 37 éves. koráig hányódott 
a különböző egyházaik és fejedelmi udvarok között. 32 éves korában nyerte 
el a Tamás-templom orgonistái állását és élete végéig alig-af.ig hagyta el a 
várost, ahol orgonáit, zenés istentiszteleteket vezényelt, éneket tanított, 
városi zenekart dirigált és ahol sok-sok örökéletű műve megszületett.

De hosszú utat bejárt, míg ideért. Vdt a weimairi herceg zenekari hege
dűse, Arnstadtban, majd Mühlhausemben orgonás. Ez utóbbi városban nősül 
először Innen Weimarba megy udvari orgonásmak, 9 évi működés után a 
cötheni hercegi udvarba kerül, második felesége is cötheni udvari zenész 
leánya. Innen kerül aztán Lipcsébe. Ezek az állomások és nevek, évek, ami
ken így átsuhantunk, sok-sok munkát takarnak, csodálatos értékeket szültek, 
de az életnek sok kisebb-nagyobb tüszúrásait és fájdalmait is hozták. Egye
nes természete és szókimondása sokszor teremtett nehéz helyzeteket. Lelké
nek maga szárnyalását nem értette meg sokszor a felettes hatósága, nem 
érthették meg iskolás gyermekek. De muzsikája, egy-két jóbarát közelsége 
és a szeretett család elég volt ahhoz, hogy megelégedett és boldog legyen 
és hogy kiváltód janak leikéből a.zok a remekművek, amelyek talán soha nem 
kevesbbedő értékkel fogják az emberiség gyönyörűségét szolgál'ni messzi 
évszázadok múlva is

Amikor azonban Bach zenéjéről beszélünk, ne gondoljunk hangulatos 
dalokra, népszerű és közkedvelt. HaJ'lelujah-én.ekekre. Az ő muzsikája nem 
ilyen érzelemfoszlány, nem múló hangulat szálló porfelhője. A Bach-zene ne
héz, komoly zene, amely fenségességével lenyűgözi a mélyérzésü iaikushall- 
gatót is, amelynek megértése azonban előtanulmányokat igényel. Az ő zenéje 
n. legnagyobb zenei tudással és a tökéletes technikai és formáló készséggel al
kotott muzsika, amely azonban égigemétkedeltségénél fogva azokhoz tud 
szólni főképen, akik zeneileg emelkedetebb leliküek. Akik nem keresnek minden 
kompozícióban nótaszerüségeit, kétszakaszos dalformát, a naivabb alkotások
nak leggyakoribb megjelenési alakját, az ő muzsikája azokhoz szól, akik ta
lán zeneileg felkészületlenül is megérzik, amit egyik zeneesztétikus így fo
galmaz meg a Bach-zenéről: Ez a muzsika emberfeletti szépségével a halha
tatlanságból táplálkozik és az örökkévaló Isten leggyönyörűbb dicsérete.

És' ha nem érti meg valaki az ő zenéjét, ha. úgy érzi valaki, hogy neki 
nem mond ez a zene semmit, hogy amit ez a muzsika beszél, az érthetetlen 
az ö számára, ne mondja azt, hogy ez egy értelmetlen, melódiátlan zűrzavar, 
hogy unalmas és hosszadalmas untatása a hallgatóságnak. Akiknek a körül
ményei nem engedték meg, hogy zeneileg kiképezhesse magát és ezúton ma
gát a zenei építkezést, a zenei stílusokat, korokat és zenéjüket, ai zene fej
lődését, a selejtest és az értékeset vizsgálja, láthassa és tanulmányozhassa,

— 16 —



fiiagy tudatosan és helyesen ítéljen zenei értékelések tekintetében: az fogadja 
fel zenei szakemberek kritikáját Bachról s ha nem érti is teljesen, hódoljon 
(muzsikája és emléke előtt, mert. a legnagyobbak között is nagy volt ő. Zenei 
|kérdésekben zenész szakemberek véleménye az irányadó.

Lehetnek olyanok, akik jóhiszemű meggyőződéssel szinte mérget mer- 
jnének venni arra. hogy a világ legszebb zenéje ez, vagy az a. szívet simogató 
'dallam. Higyjók el, hogy a  zene tengerének titokzatos mélységei fölött ezek 
jósak tiszavirágok, amelyek életén, túl. is van muzsika, a nem máról-holnapra 
Lszóló, pillanatnyi érzések muzsikája, hanem muzsikai, amely átzeng népek és 
Jnenizetek, korok, évtizedek, évszázadok fölött, hogy az örökké csodát leső 
emberi fülnek beszélhessen a teremtés sejtelmes titkairól, fájdalomról, szem 

. védésről, küzködésről, örök békéről s hogy mondja és hogy újra, meg. újra 
elmondhassa hangszeren^ vagy emberi hanggal, halkan vagy erősen, magános 
dallamban, vagy faikikat rázó harsogó együttesben azt,, amit Bhch János Se
bestyén irt minden kompozíciójának végére: „Dicsőség legyen Istennek!"

Mert a vallásosság nem külső máz volt rajta, hanem belső érték, amely 
őt arra késztette, hogy mindem külsőséget és megkötöttséget lerázva a hit 
mélységes tengerébe mártott tollával írja meg műveit. Amelyek tehát egy 
kivételes ember mélységes elmerüléséből, egy kivételes tehetség magas mű
vészetével alkotva, egy meleg emberi érző szív bensőségességét, ra.ffinált 
zenei komplikációkkal, sehol nem tapasztalt könnyedséggé! párosítva örök 
szépséggé és értékké lettek. Az ő művészete koron kívül álló. Ötven éven 
át sercegő tollából kibuggyant zenéjének eszmei magassága minden idő kér
désén túlemelte őt.

Munkásságának ránk hagyott gazdag örökségét ismerjük meg röviden. 
Ez az örökség Bach halála után vagy 100 évig elfeledve pihent kottatárok 
mélyén, (Mikor aztán a XIX. század közepén, 'főleg Mendelssohn lelkes kutatásai 
alapján napfény hullott az álmodó kottarengetegre, a világ ámulva vette 
tudomásul a művek felbecsülhetetlen értékét. Németországban. Bach társaság 
alakult műveinek kiadása céljából. Ötven éven keresztül, mintegy 672 műve 
jelent meg 59 kötetben.

Nézzük először Bach János Sebestyént, mint a vonós hangszerek kom
ponistáját. Vonóshangszerek a hegedű, brácsa, gordonka és nagybőgő. Ezek 
közül a brácsa és. a nagybőgő inkább zenekari hangszerek. Szólóelőadásra 
a. hegedű és a gordonka alkalmas, továbbá a Bach korában divatos kisebb 
csellóhoz hasonló viola di garnba nevű hangszer, térdhegedűnek is nevezték. 
Héthúros, íágyanzengő, manapság ritkán hallott hangszer.

A vonóshangszerek művelésének története igen régi időkbe nyúlik visz- 
sza és így irodalma is nagy. Veracini, Tartini, Vivaldi, Corelli munkálkodtak 
Bach kora körül a vonóshangszerek irodalmán és ámbár ők is és az ő koruk
tól a ' mai időkig számtalan kiváltó mester írt ragyogó, csillogó, káprázatos 
hegedű- és gordonkaműveket, a szólóhegedűre és szólógordonkára írt Bach- 
féle szonáták és szvitek a technikának és a költészetnek olyan magasrangú 
találkozásai és összefogásai, hogy ilyenre a világ zeneirodalma más példát 
nem is tud. Bachnak a művei úgy zengenek egy hangszeren, hegedűn, vagy 
csellón, mintha hangszercsoportok szólnának s a dús akkordokkal telített 
többszólamúság nála nemcsak technika, hanem a legnagyobb természetesség
gel szívből fakadó muzsika. Négy húrra összesűríti a sokszókmúság minden 
erejét, szépségét, de egyben nehézségeit is. Mert szólóit játszani nagyon 
nehéz. A hegedű- és gordonkatanulás kb. 15 éves kiképzési ideje alatt a. leg
utolsó esztendők anyagjában, találkozunk Bachnak Tezen müveivel. Bachnak 
a n,eve ma is fémjelzés. Minden művész ambíciója Bachot szépen játszani. 
Bach neve a műsorban, is fémjelzés, jelzi rögtön, hogy ez a műsor komoly 
és értékes. Gambárai, gordonkára, hegedűre írt szvitjei, szonátái, verseny
művei a vonós,irodalom drága remekművei, amelyek igazolása szerint a hege-
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adüköltők között is a legnagyobb. Bach egyetemesen' nagy mindenben, mond- J  
egy zeneesztétikus, de hegedűben utolérhetetlen.

Az a zenenövendék, aki a zongoraszakra iratkozik be, már az első es 
tendőkben találkozik Bach legkisebb apróságaival, s évről-évre a legmagasabb  ̂
kiképzésig mindig, minden esztendőben lesz egy-két Bach füzete, mint köte 
lező tanulmány. Kis praeludiumok, azután inveciók két szólamban, háromban 
aztán kis fugák, praeludiumok és fugák, stb, követik egymást. Ha mást néni 
.említhetnék, csak azt a tényt, hogy 200 évvel halála után a zongorakiképzés 
első feladatának tartja, hogy a zongoristákat a Bach-művek megértésére és 
játszására nevelje: mutatja, hogy milyen értéket jelent Bach János Sebestyén 

•ezen a téren is.
■ Mondottuk már azt, hogy ö a hangszerek királyának, az orgonának 

is királya volt. Állásánál fogva a lipcsei Tamás-templom orgonistája volt 
Nevével az orgona fogalma úgyszólván összenőtt. Ö a legmagasabbrangú 
képviselője az orgonairodalomnak és az orgonálási lehetőségeknek. Orgona- 
müveinek címei- korálelő-játékok, praeludiumok, fugák, toccaták, fantáziák 
Ezek mögött az idegenszavú címek mögött egy Istent dicsérő művészietek 
káprázatos és költői mondanivalói vannak. A címeik főként a kidolgozás 
mikéntjére mutatnak. A korálelójátékok pl. művészi körülírásai és bejelen
tései a következő közéneknek. A praeludium szó ellőjátékot jelent. Valamit 
ünnepi hangulattal előkészíteni. Rendesen nem egyedül áll ez a szó, hanem 
utána következik ez a kifejezés: fuga, a zenélésnek a legnehezebb formája. 
Megérteni is nehezebb, de megkomponálni igazán nehéz. Az aki csak figyelő 
félek nélkül hallgatja az ilyen orgonazenét, azt hiszi, hogy végnélküli hang
keveredés az egész.. Mivel a főtéma, a dallam inem mindig a legmagasabb 
hangokban van, a laikusok elvesztik a fonalat és kevésbbé látják meg az 
egyes részek összefüggéseit s érthetetlenebbnek találják a dalazerű zenénél, 
ahol csak egy dallam lévén,, könnyebb azt figyelemmel kísérni. Viszont az, 
aki nem a külsőségekkel csillogó, átlátszó, tömeghatásra épített zenét keresi, 
hanem a súlyos, a lélek mély érzelmeit feltáró, a befelénéző, komoly érté
keket is észreveszi a muzsikában, különösképpen a templomi muzsikában, 
az a legcsudálatosabb zenének a fugát tartja. S ennek a muzsikának Bach 
volt a legeslegnagyobb mestere. Sem Bach előtt, sem Bach után nem szüle
tett olyan zeneszerző, aki hasonló könnyedséggel tudta volna komponálni 
ezeket a legnagyobb tudást igénylő fugákat.

De menjünk tovább. Sokszor van orgonaz emei műsoron a, toccata című. 
Eredetileg hillentyűshangszerre írt művet jelentett a vonósok irodalmával 
szemben. Helyes értelmezéséhez azonban hozzátartozik annak az ismerete is, 
hogy mindig erőteljes, figurális, mozgékony kompozíciót jelent. Egyik leg
híresebb orgonaműve a Passacaglia címet viseli. Egyetlen téma fölé kompo
nált 40 változatával az orgonaeenének egyik legelőkelőbb műsoirszámai

Bach egyházi művészete túlnyomúlag korálmíívészet, vagyis egyházunk 
koráijaiit használja fel mondanivalói alappillére gyanánt úgy aiz orgonakompo
zícióiban, mint énekes zenéjében az egyházi dalokban, motettákban, kantáták
ban és passiókban. Bármennyire is nem muzsikus valaki, kell, hogy meg
érezze az ő énekeszenéjében is a mélységes vallásosságot, az Istennek alá
zatos tiszteletét, a zene szerzőjének kiegyensúlyozott evangélikus hitét.

írt, részben átírt 300 koráit. Hogy rangsorban menjünk az énekkompo
zíciói között, most a motettákat említjük. Mi a,z a motetta? Rövid, bibliai 
szövegű, bonyolult zenei szövésű énekkari kompozíció. Rendesen minden kí
sérő hangszer nélkül. Ügy mondjuk, hogy a capella stílusban.

Bach J. S. énekesművei közül a kantáták következnek a motetták után. 
A kantáták hamgszerkisérettel, legtöbbnyire zenekari kísérettel írt nagyobb- 
szabású alkotások, amelyekben kórusok, szólóéneklések, duettek váltják egy
mást. Vannak egyházi és vannak világi kantáták. Az egyháziak legnagyobb 

. része egy-egy korái fölé épült zenei mű. Ezeket a kantáta kompozíciókat
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lár nehezebb a mi körülményeinkben megvalósítani és előadni, pedig 'ezek
ül a művekkel lehetne evangélikus templomokban a legfenségesebben dicsérni 

’az Istent, Körülbelül 200 egyházi kantátát hagyott hátra Bach, áz egyházi 
fev minden ünnepi napjára válót.

Az énekes zenében is vannak Bachnak monumentális alkotásai. Ezek 
'a passiók, oratóriumok és a nagy h-moll imise. A passiók és oratóriumok 
tulajdonképpen jelmezek nélküli egyházi drámák. Bachnak van három orató
riuma, karácsonyi, húsvéti és mennybemenetelt. Passiók közül a leghíresebb 
a Máté-passió, amelyet Bach átszellemült, hívő lélekkel zenésített meg. Cso
dálatos lelkének vallásos mélysége teremtette ezt az alkotását, amely mű 
mérhetetlen, tudással és költőiséggel komponálva Bach művészetének a 

; koronája.
A katolikus egyház egyik legnagyobb miséjét is Bach J. S. írta. AJtaJá- 

fnos jellemzésére csak annyit, hogy az ő művében nem a szertartás a lényeg, 
Ihanem a hívő, az Istenre hagyatkozó vallásos embernek Istendícsérete.

*

í  Vázlatosan érintve csak a dolgokat, ezekben ismertettük Bach J. S. 
-munkásságát és • ránk hagyott örökségét. Ha most mégegyszer is megkér
dezzük, hogy kicsoda is az a Bach, a feleletünk így szól rá: Egy Isten kedve 
-szerint való vallásos ember, aki az ő buzgó hitét és tiszta lelkének a teg- 
-nagyobb művészettel átitatott gondolatait öntötte zeniébe. Egy evangélikus, 
j-akire az utódok évszázadok múlva is büszkeséggel tekinthetnek.

Bach J. S. német ember volt. Alapos, tanulékony, sokoldalú, elmélyedő, 
bizonyos konzervativizmussal és mégis haladó előretöréssel. Protestáns ember 

i volt. Mint ilyen a német protestáns evangélikus zene legmélyebb lehetőségeit 
^nyújtotta műveiben, amelyekben igen nagy szerepet adott a nemesvonalú, 
^patinás korátoknak.

A rendnek az embere volt. Elsősorban is rendben volt a saját leikével. 
Tudta, hogy mindent tud, amit a muzsikában tudni lehet. Hívő volt, őszintéin 

; és mélyen vallásos. Hitte, hogy a világ rendjét, az élet és halál kérdését, az 
Isten akarata dönti el. Megbékélt az élet csapásaival s valami csendes von- 

Fzódássai volt az élet utáni dolgokhoz. Megadta a teljes tiszteletet a felsőbb
je ségnek, de a rendszeretetéhez tartozott, hogy a maga társadalmi állása iránti 
jogos tiszteletre is igényt tartott. Zenei mondanivalóinak klasszikus íormá- 

r'lása, a részek arányai, a témák kapcsolásai, a mennyiség és minőség pompás 
tösszhangja mind az ő leikének megtántoríthaitatlan rendjéről beszél.

Mint nem egy azok közül, kiket a világ a legnagyobbaknak tart. önzet
len nagy munkásságával ő is megfeledkezett arról, hogy va,gyon,t is kellene, 

[vagy lehetne, gyűjteni. Ami halála után megmaradt, nem volt más, mint egy 
haiom kotta és egy sereg hangszer. A nagy család ezt is hamar szétkapkodta 

: s az özvegyen maradt feleségnek csak gazdag emlékei maradtak, amely mel
le tt bizony el kellett fogadnia Lipcse város kegyelemkenyerét.

Mert mi olyanok vagyunk, hogy ünnepelni még csak tudunk, de egy 
megismert igazság mellett kitartani, az már sok nekünk. Bach kora is tudta, 

[hogy valami csodálatos zenei tünemény a lipcsei Bach, mégis .képes volt rá, 
'hogy halála után hamarosan elfeledje. Míg a katolikus egyház a legkatoliku- 
sabb egyházi zeneszerző, a középkorban élt Palestrina munkáit legfőbb dísze- 

' ként megőrizte és változatlanul él zenés istentiszteleti rendje a nagy Paleszt- 
rina alkotásaival', addig az evangélikus istentiszteleti rend, amely Bach korá
ban még gazdagon szerepeltette a zeniét, megszűnt a következő időkben, 
úgyhogy Schütz Henrik, Bach és a többi igazán nagyok felséges alkotásai, 

[az evangélikus egyház csodálatos, kincsei: sokáig feledésbe merültek.
Ne legyenek ezek a Bach J. S.-nel foglalkozó mostani percek sem egy- 

gszerű emlékezés a nagy mesterre, vagy ünneplése a híres Bachnak, mert 
az ő művészete csak akkor válik igaz emberi és evangélikus egyházi értékké, 

' ha megismerve, félismerve, csodálva ezt a lángelméjű evangélikus muzsikust,
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hódolói sorába lépünk azzal, hogy igyekezünk zenéjét megérteni, bárhol, bár 
milyen műve előadásra kerül, erkölcsi kötelességünknek tartsuk, hogy 0,t 
megjeliemjünlk, hogy azt meghallgassuk, hogy épülhessünk a, muzsikáján m- 
és épüljenek a mi hitünkön mások. Zenei tehetségünket az éneklés terén az* 
egyházközségek szolgálatába állítva, a saját erőnkkel is igyekezzünk azon 
hogy a legnagyobb evangélikus zeneszerző csudálatos remekművei templo 
mainkban is megszólalhassanak, hogy a hallgatag kottafejekből zengő éU* 
lehessen.

Az a kor, amelyben Bach élt, már az egy dallam ú, az ú. n. homolón 
stílus felé haladt. Az a súlyos stílus, amelyben Bach dolgozott, amely a német
alföldi gazdag zeneszerzés! tudomány teljes készségét össizevetette a nao-v 
felkészültségű XVIII. századi német zenével: az Bach J. S.-ben ragyogott ?e'| 
a legnagyobb mértékben. De sízáz esztendő pora hullott a hátrahagyott kot
táira, mire 'smét megláttak bennük a csodálatosat.

Ma az élet útja nem sima parkett, hanem változásokkal terhes, gazda
gon szövevényes. Ez a kor nem a p'oblémák nélküli sima muzsikák kora 
Merész harmóniák, újszerű gondolatfűzések, motívumok ütközése, kergető
zése, versenyfutása, pompás készséggel szerkesztett kemény, harcos tüle
kedései a zsivaigó szólamoknak: ez a mai kor kívánsága s ezt adja. a mai 
körnek a 200 éves Bach muzsika is.

Lelki szükséglet ma az ö muzsikája. Meneküljünk hozzá minél gyak- 
i abban, hogy egyensúlyozott leikéből áradó varázslatos muzsikájával ideges 
lelkünket megnyugtathassa, hogy felülmúlhatatlan tudással szerkesztett mű
veinek hallgatása meggyőzzön bennünket arról, hogy mégsem történik min
den vaktában a világon, hogy van világrend, hogy a kezdet és vég között 
törvényszerű utak vannak, amelyeken küzdelmek árán is végig kell járnunk, 
hogy a boldog véghez érkezzünk. Higyjük el, amit mélységes lelkének áhíta- 
los muzsikája üzen: Van Isten, kinek az életünk minden körülményei között 
adassák dicséret, dicsőség! Fodor Kálmán..

J e g y z e t
A Bach jubileummal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet az 

egyházi énekkarok munkájára. Jó lenne, ha egyházunk ezt a jubi
leumi esztendőt felhasználná arra, hogy azt az egyházi énekkarok 
esztendejévé tenné. Ahol nincs egyházi énekkar, ott meg kell szer
vezni. Nem a nagy létszám teszi az énekkart énekkarrá. Pár ember
rel is lehet még művészi teljesítményt is felmutatni. Már működő 
egyházi énekkaraink vegyék tervbe egy-két Bach korái megtanulását. 
Rendezzenek az egyházi énekkarok egy-két egyházi hangversenyt, 
az egyházmegyék pedig rendezzenek egyházmegyei énekünnepélyt az 
egyházi énekkarok együttes működésével.

Az egyházi énekkarok szigorúan egyházi működésének semmi 
törvényes akadálya nincs, csak egyesületi keretet nem szabad adni 
az énekkari munkának s az egyházi életen kivid eső eseményeknél 
nem szabad szerepelnie.  

B aro ss -n y o m d a  (Harangszó  nyomdája ) , Koncz József , G yőr , B ajcsy -Zsilin szky-ú t 24.



KÜLFÖLDI TEOLÓGIAI FOLYÓIRATSZEMLE
EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHENZEITUNG.

A Németországi Egyesült Evangé
likus-Lutheránus Egyház (Vereinigte 
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch- 
lands, rövidítve: VELKD) megbízásá
ból félhavonként megjelenő egyházi lap 
ezévi 3. évfolyamának néhány száma 
jutott a kezembe. (Megjelenik Mün
chenben, az Evang. Presseverhand für 
Bayern kiadásában. Szerkesztője: Lic. 
Kinder Ernst.) A VELKD tudvalévőén 
még az elmúlt évben alakult meg 9 
lutheri hitvallású országos egyház rész
vételével; azóta a 13 lutheránus egyház 
közül még további 2 csatlakozott hozzá 
(10. sz.). Ugyanakkor megalakult a 27 
német protestáns országos egyházat 
közös egyházi szövetségbe tömörítő 
Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD). Ezek első zsinatairól röviden 
beszámolt a Lelkipásztor ezévi áprilisi 
száma. Érdekes adatokat közöl a Kir- 
chenzeitung 7. száma a németországi 
protestantizmus jelenlegi számszerű 
megoszlásáról. E szerint a 27 Landes- 
kirche lélekszáma megközelítően 40 
millió. A 13 lutheri hitvallása' alapon 
alapon álló Landeskirchéhez ennek va
lamivel több mint a fele tartozik: 
20,304.111. A 12 uniált Landeskirche 
lélekszáma: 19,11.3.049; a két reformá
tusé pedig: 417.274. Közben a VELKD 
és EKD viszonyában bizonyos krízis 
állott be. A luthcri-hitva'.lásos irány 
erősödése az EKD vézetőségében is 
lehetővé tette a két szervezet erős 
közeledését, sőt a központi irodáknak 
ugyanarra az egy személyre, Brunotte 
hannoveri egyházi tanácsosra való rá
bízását. Ebben azonban egyesek (fő
leg Barth Károly hívei) a sokat emle
getett barmeni hitvalló irány megtaga
dását látták. A Kirchenzeitung 13. 
száma szószerint, de minden meg
jegyzés nélkül közli is az északnyu
gatnémetországi református egyház 
tiltakozását az EKD ilyen irányzata 
ellen.

Ebben « helyzetben a Kirchenzei
tung feladatának tekinti, hogy a „a 
teológiai eszmélést és felkészülést 
szolgálja az evangélikus-lutheri hit
valláshoz való kötöttségben, és az 
egész .németországi lutheranizmust

egyházi felelősségre hívja.“ (Kinder 
szerkesztő közleményéből, 9.. sz.) En
nek a programúinak megfelelően a lap
ban számos tanulmány foglalkozik az 
egyház és a hitvallás mai kérdéseivel, 
így pl. Kinder E.: Mi a hitvallás? (6. 
sz.); Blanke Adolf: Mi a konfesszio- 
naiizmus? (12—13. sz.); Ortenburger 
A.: Az egyházi hitvallás Isten kegyelmi 
ajándéka (12. sz.); Geppert Walter: Az 
egyházról (az Ag. Hitv. VII. cikkéről). 
Részletes és alapos tanulmányt nyújt 
Hof Ottó Luthernak a törvényről és 
evangéliumról szóló tanításáról (9—11. 
sz.). 'Ehhez a kérdéshez a 9. sz.-ban 
részletes ismertetést találunk még 
Elértnek egy újabb könyvéről (Zwi- 
schen Gnade und Ungnade — Ab- 
wandlungen des Themas Gesetz und 
Evangélium, 176. lap).

Egyéb aktuális kérdések során á 8. 
sz.-ban több cikk is foglalkozik az 
iskola és nevelés kérdéseivel; ehhez a 
14. sz.-ban találjuk a Bad Boll-ban 
június elején tartott nagyszabású kon
ferencia nyilatkozatát a szülők jogá
ról és az iskola kérdéséről. A 7. sz. 
pedig nagy részében az úrvacsora kér
désének van szentelve. Itt találunk egy 
rövidebb cikket, inkább csak figyelmez
tető utalást a konfirmáció eredetére 
(Rabast Kari Heinztől). E szerint a 
confirmatio az egyházi atyáknál a fel
nőttek keresztségét követő kézrátételt 
jelentette, ezt pedig nyomban követte 
a megkereszteltnek az úrvacsorában 
való részesülése. A kézrátételt azon
ban csakis a püspök végezhette. Ké
sőbb éppen azért különült el a confir
matio a keresztségtől, mert egyrészt 
nem Lehetett jelen mindig püspök,
másrészt és főleg pedig a gyermek- 
keresztség általánossá válása miatt azt 
amúgy is későbbre kellett halasztani, 
így lett belőle önálló külön szentség. 
A következtetések levonását a szerző 
külön munkaközösségi megbeszélésekre 
bízza.

A minden szám elején található
bibliai elmélkedések szerzője Trillhaas

. Wolfgang, az ismert nevű gyakorlati
teológus. W. D.


