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Luther igehirdetéséből. (Szentháromság után 7. vasárnapra: Márk 8, 1—9.)

Ez az evangélium egyszerre ád 'tanítást és vigasztalást a gyomorgond 
és az egyház fenntartásának kísértéseivel szemben.

Noha az ő országának semmi köze sincs az evéshez, íráshoz és 
egyéb testi gondokhoz, mégsem hagyja őket éhenbalni. Tehát ismét 
bizonyítja Máté 6, 33. igéjét: „Keressétek először Isten országát és annak 
igazságát és ezek mind megadatnak nékfek.“ Evvel bizonyítja, hogy akik az ő 
prédikációjára olyan kitartó buzgalommal hallgatnak, hogy három napig is 
érte a pusztában maradnak és- először Isién országát és annak igazságát ke
resik, azt; is elnyerik, ami testi életük fenntartásához szükséges. Így szegény
ségben, szükségben és igéje miatti szenvedések között eltartja ő az egyházat is.

Az Űr itt saját példájával int, hogy Isten országának és igéje hirdetésé
nek ügyét mindenki testi javakkal is igyekezzék elősegíteni, akkor is, ha 
maga nem akar prédikátor lenni. Evvel .egyúttal azokat is vigasztalja, akik 
szolgálatban vannak, hogy a jelenvaló szükség, nyomorúság ne ijessze el 
őket, meri Krisztus gondoskodik róluk és szegénységükben is táplálni akarja 
őket, nem engedi, hogy szükséget szenvedjenek. Ebben a példában megmu
tatja, hogy ő igen'jó gazda és jobb molnár és pék, mint a földön az összes 
többiek, hogy ő mindenféle mesterséghez igen kiválóan ért. Egyszerre több 
munkát is végez. Minden emberi segítség nélkül szánt, vet, arat, csépel, őröl 
és süt egy pillanat alatt. Mert az bizony -nagy csoda, bogy annyi ezer embert 
hét darab kenyérrel meg tud elégíteni. Ahova ő nyúl, olt minden lelve van, 
amikor ő éd, akkor mindenkinek elegendő jut.

Krisztus szükséget szenvedő egyházán is' segít, hogy az fennmarad
hasson'és a keresztyének felismerhessék az ő csodálatos segítségét.
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Szószéki im ádságok
Szentháromság ünn. u. 2. vasárnap.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Áldunk irgalmadért, hogy 

Egyszülöttednek, az Ártatlan Báránynak megáldoztatásával üd
vösségünkre mindent elkészítettél és igéddel mindnyájunkat or
szágodba, a Veled való közösség örömébe hívsz. — Kérünk: add 
igéddel Szentlelkedet, hogy megőrizzen e világ kísértéseitől és 
atyai szereteted megvetésétől, hanem, hívó szódat örömest meg
halljuk és drága vendégségedet el ne mulasszuk. Szent igéd hir
detése támasszon bennünk igazi lelki éhséget és szomjúságot, és 
elégíts meg asztalodnál, míg majd kegyelmedből részesei lehetünk 
a mennyei üdvösség nagy vacsorája örökkévaló örömének, ámen.

Szentháromság ünn. u. 3. vasárnap.

Urunk Krisztusunk, bűnösök Megváltója! Hálát adunk könyö- 
rületességedért, hogy eljöttél értünk és nem engeded elveszni, ha
nem megkeresed tieidet. — Kérünk: tarts meg Szentl'elkeddel ben
nünket az igaz akolban, egyházadban- Ha pedig az ördög, e világ, 
vagy testünk elcsábítana, ne hagyj eltévelyednünk és vesztünkbe ro
hannunk, hanem inkább mutasd meg rajtunk is irgalmasságodat s jöjj 
utánunk igéddel és hozz vissza bennünket az igaz bűnbánat útján, 
hogy örvendezés lehessen angyalaid színe előtt. Ébressz szívünkben 
felelősséget az eltévelyedtek és elszakadtak iránt és hozd haza 
őket, ahol egyedül Tied lesz a dicsőség és nyájad minden juha 
Veled lesz örökre a mennyei örömben, ámen.

Szentháromság iinn. u. 4. vasárnap.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Áldunk végtelen szereted

ért, mellyel jókra és gonoszokra felhozod napodat és nem érde
münk szerint ítélsz, hanem Egyszülöttedért megbocsátasz nekünk, 
szegény bűnösöknek. — Kérünk: munkálj bennünk igaz megtérést, 
hogy bűnbocsánatodért hálás gyermekeidként élhessünk. Könyörülő 
szereteted indítson bennünket alázatosságra és önvizsgálatra, 
ömagunk elítélésére és felebarátainknak szeretetben elhordozására. 
Add, hogy akik egyek vagyunk a bűnben és akiket testvérekké 
tettél Krisztus bűntörlő érdemének részességében, szelídségben és 
megbocsátó szeretetben élhessünk, egykor pedig kegyelmedből az 
örök üdvösség részesei lehessünk, ámen.

Szentháromság ü nn. u. 5. vasárnap.

Üdvözítő Krisztusunk, élő Istennek Szent Fia! Hálát adunk, 
hogy egyházadban nekünk adtad szent igédet és az apostolok óta

A gyülekezet imádsága



242

szüntelenül godoskodsz evangéliumod hirdetéséről és általa min
ket is elhívtál tanítványaiddá. — Kérünk: add Szentlelked kegyel
mét, hogy megbecsüljük e jótéteményedet és hívő engedelmes
séggel hallgassunk szolgáidra, akikre tieid egybegyűjtését bíztad. 
Támassz szerte gyülekezeteinkben szolgálatodra kész tanítványo
kat, akik örömest engedelmeskednek parancsodnak és tisztán, iga
zán hirdetik evangéliumodat, míg majd Te Magad mindenünnen, 
egybegyíijtöd küzdő egyházadat és hazaviszel mindnyájunkat 
diadalmaskodó egyházad mennyei örömébe, ahol Téged áldunk 
és magasztalunk mindörökké, ámen.

Szentháromság ünn. u. 6. vasárnap.

Szent és igazságos Isten, kegyelmes mennyei Atyánk! Hálát 
adunk, hogy Szent Fiad megismertette velünk akaratodat és míeg- 
mutatta könyörülő irgalmadat. Áldunk, hogy nem bűneink sze
rint ítélsz bennünket, mert akkor egyikünk se állhatna meg Előt
ted, hanem Megváltó Krisztus érdemére tekintesz és kegyelmesen 
megbocsátasz nekünk. — Kérünk: Szientlelked vezessen félelemre 
és őrizzen meg az elbizakodottságtól, törvényed könnyen vevé- 
sétől. Add, hogy akik naponta sokszor és sokféleképpen vétke
sünk Ellened és felebarátaink ellen, mindig készek legyünk egy
más közt bocsánatot kérni és bocsánatot adni, hogy ne jussunk 
a kárhozat tömlöcébe, hanem oltárod elé járulhassunk és Tőled 
bűnbocsánatot nyerjünk Neked szentelt új élétre, ugyanazon Te 
Fiad, Krisztusunk érdeméért, ámen.

Szentháromság ünn. u. 7. vasárnap.

Megváltó Krisztusunk! Hálát adunk könyörülő szeretetedért, hogy 
megszántad népedet, magadra vetted minden nyomorúságunkat és 
hatalmas segítője vagy mindazoknak, akiket igéddel Magadhoz 
gyüjtöttél. Áldunk, hogy lelki éhségünk és szomjúságunk kielégí
tése mellett festi életünk gondjaival se hagysz magunkra. — Ké
rünk: add kegyelmedet, hogy buzgón hallgassuk evangéliumodat 
és mindenek előtt országod igazságát keressük. Erősíts meg, hogy 

•földi kenyérgondunk és ínségünk se szakíthasson el Tőled, hanem 
Nálad találjon bennünket minden megpróbáltatás, hogy szabadításod- 
ért hálaadással magasztalhassunk, míg majd-a mennyei örömben 
színrőbszíre látunk és imádunk mindörökké, ámen-

űr. Jánossy Lajos

Június 10-én, a Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapon offertárium 
nyugdíjas lelkészek, leíkészözvegyek és árvák segélyezésére.
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S zen th árom ság  után  2 . vasárnap
Al a p  i g e :  L u k á c s  14, 16—24.

Az eredeti szöveg többlete.

,, 1.’, . L“kács -1,4' fejezetében olyan, jórészt a vendéglátással kapcsolatos
-•elbeszélésekét találunk, melyek valamiképen mind az Isten királyságába való
meghívást — úgy is mondhatnánk: Jézus pásztori hívását __ tartalmazzák.
A nagy lakomáról szóló példázat is ebbe- az összefüggésbe tartozik bele 
Jézus egy vendégség során szól a házigazdának arról, hogy a vendéglátás 
ne legyen a társadalmi foigolódáts egyik viszontszolgálatot elváró mozzanata, 
hanem a felebaráta szeretet megnyilatkozása. A segítő szeretet nem vár viszo- 
nozasra az isten majd megfizet az övéinek ,a feltámadáskor. Ez a mondat 
vallja ki Jézus egyik asztaltársának a sóhaját: Boldog az, aki résztvehet 
Isten királyságának lakomáján (a „lakoma" régi, már az Ószövetségben is 
~ j  J , b s- 2? \  6,; ZsoÜ- 22, 27 kk. — alkalmazott kép az üdvözüllek Istennél 
való Jakomazasarn). Ehhez a mondathoz kapcsolódik hozzá Jézus példázata. 
Vele Jézus aat mutatja meg, hogy Isten milyen kegyelmes jósággal hívja az ő 
népét s hogy eppen az ő népe utasítja vissza a hívást, hálátlan a vendég- 
lato házigazda iránt.

2 Máté evangélista hasonló alapgondolatot tartalmazó példázatot közöl: 
a királyi mennyegzőről (Máté 22, 1-14.>. Máté tudósítása szerint a király 
rendez lakomat fia menyegzője alkalmából; a példázatnak ezek a mozzanatai 
még élesehben céloznak Istenre, a Királyra és az ő választott népére Izraelre 
Lukacs elbeszelese a példázatot inkább polgári környezetbe ülteti át, amikor 
egy „ember -rol szól, aki lakomát rendez. A példázatnak a hitetlenné lett 
nép ellen forduló éle így nem olyan erős, de annál határozottabban emrt- 
kedik ki a példázatnak az az üzenete, hogv a meghívottak a hívást eluta
sítják és az isteni haragnak az ítéletét vonják magukra: „Senki azok közül 
a hivatalos feifiak koziil meg nem kóstolja az én vacsorámat44

3. A példázat arról beszél, hogy a lakomát rendező házigazda ,a  
szegényeket, csonkabon kákát, sántákat és vakokat" viszi be lakomára 
Lgvanez a felsorolás van a 13. versben is: Isten tőlünk is azt várja, hogy 
mi 1S úgy cselekedjünk, mint ő maga, a példázatbeli házigazda' — Vzok 
akiket Isten kiválaszt magának, hogy a „nem-nép" „néppé" legyen (v. ö! 
Kom. 9, -4 29.), mind koldusok és nyomorékok. Maguktól nem hoznak 
semmit, ami őket méltóvá tenné a hívásra. Isten mégis hívja és beviszi 

6 az, ° ;’orolriobe. I’-z az egyház népének is a vigasztalása. Sok bűnével, 
hitetlenkedesével sokszor eljátszotta Isiién jóságát. De Isten mégis mindig 
uj sürgető hivassál hívja ezt a hitetlen népet: mint ahogy Jézus is hívta 
vele egyre inkább szembeforduló ellenfeleit. Ez éppen Isten kegyelmének 
a végére mérhetetlen gazdagsága, amelyről a példázat tanúbizonyságot tesz.

Karrier Károk/.
Gyakorlati alkalmazás.

A nagy vacsoráról szóló példázat egyike a legkönnyebben érthető és 
fortatnb ^ T graZObb példf Zal° k. ^ k- Mondanivalóját így lehelne össze- 
teket!" (Zsid ’ 3hí*7—8 " SZ‘" 'at haI,Jalok> ne keményítsétek a ti szíve-

n7 a , híV’,-aZ. egyetIen igaz’ elveszíthetetlen örömre: hív
országába, a Vele való bensőséges közösségbe, Vele élésre az időben

IGEHIRDETŐ MŰHELYE
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és az örökkévalóságban. A nagy vacsora képe az-ünnepi lakomát jellemző* 
örömhangulat vonása alapján szerepel Jézusnál ismételten az Istennel való- 
közösség megjelölésére. Ez az öröm elkészíttetett. Maga Isten készítette el 
azáltal, hogy az Egyszülött Fiúban megbékéltette Magával a világot (2. Kor, 
5, 19.), vagyis bűnbocsánatot szerzett. Ennek a bünbocssúnütnak a meg
ragadása a meghívás elfogadása. E nélkül Istennel és Istennél lenni nem
ieket! A bűnbocsánatról való bizonyosság nélkül minden bizakodás Őbenne 
hiú és alaptalan, „érdemiek14 nem vezetnek őhozzá, Szeretete élvezésének,, 
a Reáhagyatkozás örömének egyetlen útja a meghívás elfogadása, a fel
kínált kegyelem megragadása.

2. Az örömre, Magához valamennyiünket hívja Isten. Mint késői utó
dai azoknak á csonka-bonkáknafc, szegényeknek, sántáknak és vakoknak,, 
valamint az utakon, és a sövények mellett1 lénfergőkneik és a kallódóknak, 
vagyis a pogányoknak, akik a meghívást, visszautasító zsidó nép örökébe' 
léplek, valamennyien hivatalosak vagyunk. Letagadhatatlan meghiválásunk 
pecsétjének tekinthetjük a keresztséget, amelyben részesültünk. Azóta pedig" 
hangzik az emlékeztető hívás: „Jertefc el, mert immár minden kész!44 Nemcsak 
egyszer, mint a példázatban, hanem mindannyiszor, amikor az ige hirdet- 
tetiik, ,,Kényszerít44 bejönni. Hiszen nagy dologról van szó: Istenről, az 
üdvösségről, az örömről! És egyszer riiegszűnik hívni az Isten! Gondoljunk 
Luther képére a tovavonuló záporról!

3. Annál végzetesebb, ha a hívás mentegetődzésre talál. Pedig sokszo
rosan így van. Szinte szóról-szóra meg-megisméllődik a úéklázatbeli meg
hívottak mentegetődzése. Földi javak, földi elfoglaltság, földi örömök tolulnak 
az egyetlen igaz c-röm elé. A mentegetődzés hangja különböző, sokszor már 
nem is maga-mentés, csak dacos „nem mehetek.44 Az igazi ok: nem akarok 
menni! Kedvesebb a föld Istennél! Kedvesebb a bűm a; bűnbocsánaInálí 
A megkeményedett szívről lepattanik a hívás!

4. A következmény: a gazda haragja! Ez a harag így nyilatkozik megr 
„Senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacso
rámat.44 „Kegyességük44 ellenére is Isten nélkül maradnak a farizeusok; a r  
anyagi javak és földi élveztek fanyar és múlandó örömével kell megeléged- 
nick a meníegetődzőknek; „szegények, csonka-bankák, sánták és vakok44, 
vagyis nyomorultak és hontalanok és kallódók maradnák, akik kívül marad
nak, (Nagyon figyelemre méltó, hogyan jelöli meg Jézus, azok állapotát és; 
helyzetét, akik még nem hallották és fogadták meg. a hívást!) Ez az Isten 
haragjai Nem szükséges kemény sorscsapásokban magnyilvánulnia! A leg
nagyobb büntetés: kívülrékedni a Vele való élet örömén, ideig és örökké!

Budaker Oszkár

Luiher 1532. évi igehirdetéséből:

Mindnyájunk elölt ott van a bűn és a halál, melyek elöl nem tudunk 
elmenekülni. És ebben a helyzetben nem tehetünk mást, minthogy elmegyünk 
erre a drága, nagy lakomára, engedjük, hogy Jézus Krisztus az evangélium
ban felszolgáltassák és együnk belőle; hogy szívünk a  benne való fci ben 
vigasztalást és erősítést nyerjen és szomorúság vagy ijedelem idején elmond
hassuk: Krisztus rendíthetetlen; betegség ér bennünket: Krisztus azért nem 
hal meg; bűn kísért: Krisztus a mennyekben nem lesz bűnössé és gonosz
tevővé; ha éri gonosz is vagyok, az a  mi Urunk Krisztusnak nem árt; szomorú 
vagyok, Krisztus vidám; éhes, szegény és bágyadt vagyok, Krisztus jóllakott, 
gazdag és vigasztalással teljes. És mivel ő igaz, szent és élő, azért vagyok, 
én is igaz, szent és élő. Mivel neki sem éhség, sem szegénység, sem nyomorú
ság nem árt, nekem sem fog, ártani: hiszen ő az enyém .és én az övé vagyok.
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De amiről Itt Jézus panaszkodik az, hogy az ember ezek miatt nem 
akar az ő országába menni és az ő nagy és gazdag lakomája után nem is 
.kérdez. A Miatyánkban először azt imádkozzuk: Szenteltessék meg a te 
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod és csak azután: 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. így van helyesen. Mert 
Krisztus azt rendelte, hogy ígv imádkozzunk. Ha pedig az ember a Miatyán- 
kot megfordítaná és először kérné a kenyeret és Isten neve, országa és aka
rata azután jönne, ez helytelen imádság lenne.

Szentháromság után 2. vasárnap: A meghívás a legfontosabb kötelezés.
Epistola: /. János 3, 13—18. Evangélium: Lukács 7 4, 16—2i.

Mindennapi feladatainknál sokkal jobban kötelez bennünket Isten meg
hívása. A legfontosabb kötelesség sem ment fel bennünket a meghívás telje
sítésétől. Isten haragszik azért, ha mi napi kötelességeink miatt elmulasztjuk 
meghívását; és a világ gyűlölete sem tarthat fel minket a meghívásnak való 
•engedelmességben.

Az isteni meghívás nem tekinti az osztályt és a rangot. Az Isten üdvözítő 
akaratának szempontjából nézve nincs hajótörött, vagy elveszett existencia; 
Isten meghívással fordul az élet kitaszítottjaihoz is, akik abban már vala
milyen okból nem találják helyüket. Ha elfogadták hívását, teljes jogú tag
jaivá lesznek országának.

Isten olyan életre hív bennünket, amelyhez viszonyítva a földi élet: 
halál. Aki az Isten hívását hallja, tudhatja, hogy állaimént a halálból az 

•életbe. Ennek a  lelki feltámadásnak megbizonyítása az elhivottaknak a test
vérek között, a gyülekezetben való élete. A meghívásban kapott üdvösség az 
elliivottak számára oly nagy érték, hogy a mögött minden más kötelesség 
■eltörpül és a gyülekezet oly nagy érték, hogy azért még az élet-áldozat 
sem sok.

Az Isten elhívása számunkra a legnagyobb kötelezettség; mellette' min
den más feladat, kötelesség hátiérbe szorul; mert a meghívás örök életre 
■•vezet. ,

Asmussen

Szen th árom ság  után  3 . vasárnap
Al a p  i g e :  L u k á c s  15, 1 — 10.

Az eredeti szöveg többlete.
Az összefüggés, amelyben alapigénk áll: Jézus farizeusok közt egy 

farizeus házában (14, 1—24.), intő szavak a vele vándorló néphez, Izrael 
hazához (14, 25—35.\  Jézus kereső, kegyelmes szere te te a nép megvetet tjei, 
LUf-szifonjai iránt (15, 1—>32.). A kettős példázat érteimé: a gőgös, szeretetlen 
farizeusok feddése, a bűnbánó és rettegő bűnösök hívása, mmdenekfölött 
pedig Isten kereső, lethajló és megtaláló ikegyelménok magasztalása.

Végveszedelemben. Az eltévedt bárány és az eTgurult drachma elvesztét 
az eredeti szövegben az „apo.llysthai“ ige jelöli meg. Ez pedig annyit is, sőt 
elsősorban annyit jel ni, mint „elpusztulni, megöletni, elkárhozni." Az el
tévedő bárány, az elguruló drachma, mi bűnösök, Isten kereső kegyelme és 
Jézus pásztori szeretete nélkül a végső veszedelem, a teljes testi-lelki romlás, 
az örök kárhozat útján vagyunk vagy* maradtunk volna!

A megtérés titka. A megtérést ebben a kettős példázatban két aktív ige
alak is jelöli (engizontes 15, 1 és harmartóló metanocuníi 15, 7; 10.). Azt 
•lehetne gondolni ezért, hogy Isten távol áll és tőlünk várja hívó szavára a 
megtérést: aztán majd kegyelmes lesz hozzánk. De éppen az ennek a kettős
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példázatnak és vele ennek a vasárnapnak középponti nagy üzenete, nagy 
evangéliuma, hogy Isten maga hajol le az elveszetthez, a Fiú maga keresi 
meg a magukban kárhozat útján járó, veszendő bűnösöket. Ö találja meg* 
veszi a vállára és viszi haza őket magának! Nem a mi döntésünkön, erőfeszí
tésünkön, keresésünkön, hanem Isten előbbvaió, lehajtó, megújító és haza- 
vivő kegyelmén fordul meg az üdvösségünk!

Nem a megtérésre (hívó ige gyengítése akar ez lenni, hanem a megtérés 
lehetőségének ajándékának ujjongó hirdetésbe, evangéliuma minden elveszett 
és veszedelem útján járó bűnös számára!

Megtérésünk ára. A két példázat igéi (heos heuré, zétei epimelös) 
mutatják, hogy az elveszett bárány és az elgurult drachma megkeresése, meg
találása nem könnyű feladat. Ara van. A nyáj gazdájának gondja, útja és 
fáradsága a puszta veszedelmei közt. A drachma (niem „garas", hanem érték, 
kb. egynapi napszámbér) tulajdonosa fényt gyújt, az egész házait felifordítja* 
áldoz, fárad érte. .A mi megtalálásunknak is ára van. Nagy ára: a  mennyei 
gazda verítéke, vére hullása, a Golgota keresztfája. (Hogy ki a nyáj gazdája 
és a példázatbeli szegényasszony, arra utal az, hogy -az együttörvendező- 
„barátok és jószomszédok" — Isten -angyalai a mennyben!)

Keményszívű „igazak." Jézus élesen szembeállítja a .törvény szerint 
„igazak" viselkedését (diegongyzon, 15, 2: zúgolódtak, morogtak, lázadoztak) 
a mennyei seregek örömével ia megtérő bűnösön (chara en tó oúranó). Bár a 
példázatok (V. ö. a tékozló fiú testvére!) itt nem foglalkoznak velük részle
tesebben, sokat mond ez a rövid néhány szó is. Aki a maga munkájának, 
fáradozásának és érdemének tartja megtérését, Hitét, új életét, annak nem  
marad szeretete \a veszendő, tévelygő' bárdiig ok felé és igazi magasztalásr 
hálaadás a szívében Isten mindentmurikáló, megkereső és hazavívő kegyel-  
méért! ,

Nagy Gyula drr
Gyakorlati alkalmazás.

1. Mit mond a textus1 Jézus k'ét példázattal igazolja magát az ellene 
zúgolódókkal szemben. Azért fogadja magához a bűnösöket, mert még egy 
megtérő bűnösön is öröm van a mennyben, nagyobb öröm, mint az igaza
kon. V. ö.: Mk. 2, 15 kk!

2. Mi a hirdetnivalónlc? Nagy az öröm a mennyben egy megtérő bűnö
sön! Vigasztalás ez nekünk: Isten nem akarja „bűnben vesztünket" (355. sz. 
ének), hanem, hogy. megmeneküljünk és üdvözöljünk; ne essünk kétségbe 
a miatt, hogy „bűnösök" vagyunk, hanem Isten szerint szomorodjunk meg' 
megtérésre (II. Kor. 7, 9. k); a mi megtérésünkön is öröm van a mennyben; 
ne tartson bennünket vissza az egyháztól azoknak a zúgolódása, akik helyte
lenítik Jézus Krisztus bűnös-mentő munkáját. Ítélet ez rajtunk: nagyobb az 
öröm egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon; Isten tehát megítél minket, hogy 
ebben vagy abban a tekintetben „igaz“-nak tudjuk magunkat, és hogy ellene- 
mondunk az Ür munkájának; magunk is kévéséijük, hogy az egyház feladata 
a bűnös embernek a kiszabadítása a kárhozatból. Jézus Krisztus ma is iga
zolja magát ellenségeivel szemben.

3. Hogyan prédikáljunk? Pl. így: a) - Tételesen: Egy bűnös ember meg
térésén nagyobb az öröm a mennyben, mint akárhány igaz emberen. 1. A 
kegyelmes Isten Szent Lelke azon munkálkodik az igével és a szentségekkel,, 
hogy a bűnösök a bűn-bocsánatban életet és üdvösséget kapjanak. 2. Az igazsá
gos Isten olyan „igazság"-nak ítéli az emberek „ígazság“-át, hogy azon 
nincsen annyi öröm a mennyben, mint a bűnösök bűnbánatán. Isteh elítél 
bennünket azért, hogy bíráljuk és akadályozzuk a Szent Lélek munká'át, és 
viszont hitet ébreszt bennünk az Ő Fia iránt, — b) Imperatívusszal: Örülje
tek az Isten angyalaival egy bűnös megtérésén (vegyetek részt a menny béli
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örvendezésben, hogy egy bűnös megtér). 1. Bízzatok, íkik a bűnbocsánatban 
üdvösséget kaptok; öröm az a mennyijén, hogy megtértek és éltek. Bánjátok 
meg tehát bűnötöket, 2, Szégyelljetek az Űr ellen való minden zúgolódás- 
tokat, az ige és a szentségek ellen való bárminő, keveslő, kifogásoló lázado- 
zástokat, az emberek ellen való bármilyen szeretetlenségteket, a keresztyének 
közti bármi című személyválogatástokat, a kegyesség síkján bárminő önző 
elkülönülésteket.

4. Gondoljál: meg: Nem kétféle embernek szól a hirdelnivalónk. Mind
nyájunkat egyképpen vígasztal és ítél az ige. Az ige mindnyájunkban öli az 
ó-embert és eleveníti az újat. Minthogy a gyülekezetben hirdetjük az igét, 
a szituáció nem azonos teljesen azzal a szituációval, mint amelyben Jézus 
a két példázatot mondta. — Az epistolával való kapcsolatot legvilágosabban
I. Pét. 5, 5b-ben látjuk meg. A megalázkodó bűnösök egyedül a kegyelemből 
élnek, a gőgös Igazak nem kapnak kegyelmet. — Sem a  juhok, sem a  
drahmák gazdája nem dicsérteti magát a maga fáradhatatlanságáért, gondos
ságáért. Csak azt kérik barátaiktól és szomszédaiktól, hogy örüljenek velük 
az elveszettnek a megtalálásán. Mintha azok önmagukban értékesek lennének! 
Éppen így: ebben az életben Isten sem azt kívánja tőlünk, hogy Öt szép 
szavakkal magasztaljuk mások iránti kegyelméért, bánom azt, hogy szívből 
örvendjünk akár egyetlenegy ember megmenekülésén is, tudván azt, hogy 
mi is mind kegyelemből igazulunk meg, semmiben sem előzzük meg a többi 
megmentettek Ez az Istennel való együttörvendezés pedig egyszersmind 
együltmunkálkodás is: Az Isten igéjével való szolgálat, hogy embertársaink 
hallják az evangéliumot, higgyenek és üdvözöljenek. — E két példázat súly
pontja: a juhát megkereső gazda, a drakmáját megkereső asszony. A hozzájuk 
csatlakozó példázat súlypontja sem a tékozló fiú, hanem az elzüllöt fiát is 
szerető apa. Hamisítás lenne tehát textusunk alapján így beszélni: térjetek 
meg, hogy hadd legyen örömük a mennyben az angyaloknak és az egyház
ban a szenteknek. A tiszta igehirdetés textusunk alia'pján ez: Egy ember 
üdvözülésén. is nagy az öröm a mennyben. Az ige aztán elvégzi munkáját: 
összetör és megújít, megszomorít és éltet. — Nem a  megtért, hanem a meg
térő bűnösön, nem egy bűnös megtértségén, hanem! megtérésén van az örven
dezés a mennyben.

Sólyom Jenő.

Luther J529. június 13-i igehirdetéséből:
Ez evangélium summája: Krisztus igéje, cselekedete, kegyelme és taní

tása csak az elveszetteknek szól. Azon fordul meg minden, hogy mi is ilyenek
nek tudjuk-e magunkat. Az evangéliumban a megtérés a bűnnek helyes, 
szívből fakadó felismerése és átérzése; hogy a bűnök az ember szívéig hatol
nak és azok miatt Isten ítéletét és haragját érzi és elcsügged, mert miattuk 
a pokol mélyére süllyedni érzi magát. A valódi bűnbánat és megtérés 
igen-igen komoly dolog. »

Ezek az igék ugyan könnyűnek látszanak, mégis kevesen értik meg 
azokat. Mások úgy gondolják, hogy értik, hogy ők olyan keresztyének, akiket 
Krisztus a váltam hordoz. Ű azonban csak az elveszett juhot veszi fel, azaz 
az olyanokat, akik a kárhozatot érzők. Azért ne is'gondold, hogy az (evangé
lium másokra is hat, mint akik bűneiket érzik.

Szentháromság után 3. vasárnap: Az Isten elhívásának nagysága.
Epistolo: I. Péter 5, 5—11. Evangélium: Lukács 15, 1—10.

A meghívás az egyesnek szól, mert Isten nem a tömegre tekint. Kész az 
egyesért mindent- odaadni akkor is, ha az egyes bűnös módon túlteszi magát 
az élete törvényein. Krisztus nem engedi őt elveszni. Utána megy és vele 
marad, hegy az elveszettet megments,e.
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Az Isten bűnösöket kereső meghívása megtöri a bűnös gőgjét, fennhéjá- 
zúsát és így kiszabadít a Sátán szolgálatából, mert elveszett voltunkban is 
megtartjuk gőgünket és a Sátán kiszolgálására való készségünket. A bűnben 
élő ember gőgje a Sátán legjobb szövetségese. Krisztus azonban olt és akkor 
keres meg minket, ahol és. amikor egészen nyilvánvalóvá lesz, hogy semmi 
okunk sincs a dicsekedésre, Azért veszi így el a gőgünket, hogy meg
szabadítson.

A meghívás számunkra azt jelenti, hogy megszabadulunk gondjainktól. 
Istennek azért kedves a mi megaláztatásunk, mert fel akar magasztalni min
ket. Nem örül a bűnös elvesztőn, hanem vissza akarja adni minden teremt
ménynek azt a méltóságát, amelyet elvesztett. Ezért bátorít arra, hogy meg
halljuk hívását; kilátásba helyezi, hogy minden szükségünket és gondunkat 
magára veszi.

Isten azért hív bennünket, hogy elfoglalhassuk azt a helyünket, melyet 
nekünk a teremtéskor szánt, vagyis, hogy mi egyedül Öt tartsuk Istennek 
és higyjünk abban, hogy Ö mindent megad, amire szükségünk van. Senki 
nem süllyedhet olyan mélyre, hogy számára a meghívás érvényes ne legyen. 
Az emberi társadalomból való kizáratás sem jelenti azt, hogy Isten is el- 
vetett magától.

Asmussen.

Szenthárom ság  után 4 . vasárnap  
Al a p  i g e :  L u k á c s  6, 36—42.

Az eredeti szöveg többlete.

A Lukács evangélista által közölt „Hegyi beszéd“-bő! való részlet.
A 36. v. tulajdonképpen még lezárása az előző szakasznak, amely a 

27, verssel kezdődik. De egyben átmenet perikópánk első főgondclatához, a 
szeretet nélkül való , ítélkezés tilalmához. Mert akik megfogadják Jézus inté
sét és csakugyan irgalmasak, azok nem ítélkeznek szeretet nélkül. „Irgalmas": 
Isten, a mennyei Atya részéről a bűnös ember iránt tanúsított bocsánat 
(1. adós szolga példázatát), az ember részéről Isten magatartása alapján a 
felebarát iránt tanúsított könyörület, segítőkészség, „száz kispénz" tartozás 
elengedése. Az irgalmasság. gyakorlására való felhívás az irgalmat nem 
ismerő, Krisztus nélküli világban különösen fontos.

37. V. Az ítélkezés, a felelőtlen s szeretet nélkül való ítélkezés feleba
rátunk felett, enyhébb formájában, mint megszólás, rágalmazás, susártás. Fő
ként a farizeusi magatartás bűne volt. Jézus nem a törvényes bíráskodás ellen 
foglal állást, hanem a jogtalan, másokat elítélő egyéni magatartás ellen. Nincs 
jogunk mások elítélésére. A vers második fele egy fokkal: még .erősebb. 
„Ne kárhoztassatok", kárhoztató -elítélés értelmében. A hívő pozitív maga
tartása a megbocsátó szeretet legyen. Á „nektek is meg fog bocsáttatni" szenv, 
fu túrom már Isten cselekvésére utal az ítélet alkalmával, amelynek itt is, 
mint Máté 25-ben a felebaráthoz való helyes viszony, a cselekvő keresztvén- 
ség az alapja.

38. v. A helyes érzülethez és helj-es szóbeli magatartáshoz kapcsolódik 
a helyes cselekvésre való felhívás Itt az emberek részéről való viszonzásról 
van szó. Jó mérték, tehát nem hamis; megnyomott, tehát nem. látszat szerint 
való,. megrázott, tehát tömött, sőt megtetézett mérték. A „koliposz" a felső
ruhának az öv felett való bő ránca, amely zseb gyanánt szolgált. A vers 2. 
fe'e fejezi ki összefoglalóan az eddigi alapgondolatot. Újszövetségi formulá;- 
zása az ószövetségi „kis talioms“-na<k, a szemet szemért, fogat fogért kemény 
törvényének. Idevág a magyar közmondás: jótét helyébe jót várj. Gonosz ember
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az, aki a jót rosszal viszonozza, A két vers az emberi közösség békés 
együttélésének alaptörvénye az evangélium alapján.
” 39. v. Tulajdonképpen új szakasz. A „parabola” itt hasonlat, egyébként

Isten országára vonatkozó képies történet. A „vak vezet világtalant” nemcsak 
a cél és eredménynélküliséget, hanem a veszedelmességet is jelenti: Mindket
ten verembe esnek. Jézus Máié 15, 14-ben a farizeusokat nevezi vakok 
vak vezetőinek.

40. v. Miásik kép. A tanítvány és mester egymáshoz való viszonya. Ne
vesebb rabbiknak megvolt a tanítvány,i köre. Jézus a saját tanítványaira vonat
koztatja a verset. A tanítványnak sokat kell tanulnia, míg a szöveg szerint 
„katértizmenosz”, vagyis te jesen felkészült lesz, s a mesteréhez hasonlít.

A szeretet nélkül való ítélkezés bűnéhez járul a lelki vakság és mégis 
vezetni akaró gőg, s üres fennhéjázd*, mely jogtalanul a feljebbvaló fölé 
akar kerekedni.

4/—42. v. Egy következő emberi gyarlóság. A magunk nagy bűneit nem 
vesszük észre, mások kis hibáit mindjárt szóvá tesszük. A kép már átmenet 
a való életre, hiszen „gerenda” nem lehel a szemben. A „képmutató” kemény 
szóval Jézus ítéletet mond a felett, aki szemet húny a maga nagy bűnei 
felelt, viszont felnagyítja, s szóváteszi a felebarát kisebb hibáit. Először a 
magunk háza előtt söpörjünk, azután avatkozhatunk mások dolgába, de 
ekkor is segítő készséggel.

Dr. Kiss Jenő.
Gyakorlati alkalmazás.

Ez az ige sem ad alkalmat elméiét! eszmefuttatásra, vallásos gondola
tokra, megható hangulatokra, hanem életbevágó üzenetként akar hangzani 
a mi gyülekezetünkben is, mint egészen hozzánk szóló Isten szava, A bűnein
ket akarja nevén nevezni, leleplezni, hogy megtalálhassuk a szabadulást 
azokból. Ezért szólít meg így:

1. Irgalmas szívüek legyetek, mert Isten is az. A keresztyén élet hétköz
nap sem szünetel, hanem munkahelyünkön, családunkban és környezetünk
ben várja tőlünk az irgalmasság cselekedeteit. Vájjon megértjük-e embertár
saink helyzetét, tudunk-e együttérezni és terhet hordozni velük? Könyörüle!- 
tességre indulunk-e a mások baján? Nemcsak koldussal szemben, lehet irgal
matlannak lenni, hanem a bennünk lévő vadállat, a szívtelenség, kegyetlen
ség, bosszúvágy és gyűlölködés eseteiben naplónként előtör és Isten előtt kár
hoztat minket. Világosan látjuk-e minden vérgőzős irgalmatlan,ság, háborús 
vérontás és pusztítás Isten előtti vétek mivoltát? Áldott az Ür, hogy .0 irgal
mas! Mi volna velünk az Ö könyörületessége nélkül?! Azért, ha irgalomból 
élsz, ne légy irgalmatlan!

2. Ne ítélj! Jó nekünk, hogy ebben az igében leleplezi Jézus szava a 
másokat megszóló, alaptalanul vádaskodó és rosszindulatú ítéleteket gyártó 
bűneinket. Mi magunk vagyunk ,a nagyhangú ítélkezők, akiknek pedig tud
nunk kellene, hogy ránk is ítélet vár. Vájjon ez elv,eszi-e kedvünket az ítél
kezéstől?

3. Ne kárhoztassatok! Isten felségjogaiba rontunk bele akkor, amikor 
olyan keresztyénekről, akik nem a ,mi közösségünkhöz tartoznak, kijelentjük, 
hogy a Sátán gyermekei. Mi csak az igét szólaltathatjuk meg, s a magunk 
kárhoztató ítélete csak hűn lehet. Isten a kárhozat és az ítélet Ura!

4. Megbocsássatok! A Miaíyánkot csak mondani tudjuk, de élni nem. 
Naponta hazudunk a Miatyánkban, ha csak ígérjük, de nem adjuk a bocsá
natot az ellenünk vétkezőknek. Az irgalmatlan szolgáról szóló igében éppen 
eléggé kárhoztatja ezt a magatartást az, aki az ítélet Ura! Megbocsátottad-e 
már mindenkinek minden bűnét, amit elkövetett ellened? Ha „keresztyén 
vagy, mondod”, hogyan tudsz mégis haragot tartani, megsértődni, neheztelni,
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sőt bosszút forralni? Hogy lehet rossz az embertársaidhoz való viszonyod? 
Tanuljunk megfeszített Mesterünktől megbocsátást.

5. Adjatok! Ne azért adjatok, hogy nagylelkűnek lássanak az emberek, 
hanem azért, mert mindent kaptatok, „mid van ugyanis, amit nem kaptál 
volna?" (I. Kor. 4, 7.), Isten a  gazdája mindannak, amid van. Az ő színe 
előtt adsz, vagy nem adsz. Ezzel vizsgázol Isten előtt. Jézus szeme a szegény 
özvegyasszony perselybe dobott 2 fillérét ugyanúgy látja, mint azt, amikor 
az éhezőnek enni adsz, a iszükölkodőt felruházod. Adjatok, mert nektek is 
adatott! Adjatok, mert nektek is csak úgy adatik!

6. A képmutatóról szóló versekben válik legélesebbé az ige, A másutt 
„meszelt sír“-nak mondott képmutató nemcsak a  régi idők farizeusa volt. 
Közelebb ás találunk ilye!, magunkban is. Mi vagyunk azok, akik készek a 
mások bűneire figyelni, prédikációban, bibliaórán, látogatások alkalmával a 
világ bűneiről bőbeszédüen tudunk szólni, csak a magunkéról hallgatunk. 
Készek vagyunk mindenhol, mindenkor mohón keresni a Szálkát, csakhogy 
a mi meg nem tért szívünkben lévő gerendát ne kelljen egyszer mór komo
lyan vennünk! Magas mértéket állítunk mások elé, miközben mi az alacsony
ban is megbotlunk. Vizet prédikálunk és bort iszunk. Jézus, aki jól ismeri 
mai tanítványait is, tudja, hogy miért kell éppen ezen az igén keresztül 
figyelmeztetnie minket a képmulatásm.

7. Jézus Krisztus ezekben az igékben nem erkölcsi oktatást ad, hanem 
a: ö köuetésének útjáról beszél. Csak azért hangozhatnak ilyen keményen bű
nünket leleplező szavai, mert ő adja az azokból való szabadulás lehetőségét 
is. Az összetört Isten-kép újból felragyoghat a tanítvány arcán, ha Jézustól át
veszi az irgalmas szívet, mert a mi mennyei Atyánk is irgalmas. (36. vers) A 
Krisztus tanítványának pedig ma is lehetősége van arra, hogy tanuljon a 
Mestertől és kövesse őt, mert van Szentlélek és bárki vehet ,erőt és járhat 
az új életben! Pattogó erkölcsi parancsokkal csak vak vezetné a  világtalant, 
de az új életet adó Mester tudja adni az őt követő tanítvány életébe a hit 
gyümölcseit!

Ottlyk Ernő dr-

Luther 1529. június 20-i igehirdetéséből:

Ez az evangélium tanít a jócselekedetekről, prédikál a hit gyümölcsei
ről és segítségre van a gonosz ellen.

Az evangélium nem azokról a cselekedetekről szól, melyeket Istennek, 
hanem,, amelyeket a .földön embertársainknak kell tennünk.

Nem abban áll a keresztyén élet, hogy emberek kolostorba vagy pusz
tába vonuljanak. Azt a Sátán parancsolja, hogy elhagyd embertársaidat. Az 
evangélium az emberek közé küld téged, és pedig olyanok közé, akik a te 
segítségedre rászorulnak.

Vegyük csak egymás után a dolgokat, „Légy irgalmas!" Ebben az igé
ben mindaz benne van, amit az Úr azután az Ítélkezésről és az adásról 
mondani fog, mert ezek mind az irgalmasság dolgai. De az is ott van: „mint 
a ti mennyei Atyátok is irgalmas", aki mindenkin könyörül és tetteivel meg-

I
 mutatja irgalmát. Van pénzed: ha Isten nem adnia néked irgalmasságából, 
éppen olyan szegény lennél, mint más koldus. Éppen az az irgalom külön
böztetett meg téged a koldustól, mély a  pénzt néked adta. Azért neked is irgal- 
'masnák kell lenned azok iránt, akik rászorulnak. Hiszen te is mástól vetted. 
Tehát Krisztus evvel: „légy irgalmas", mindent elvesz tőlünk és meztelenre 
vetkőztet bennünket, hogy megtudjuk: mindenünk Istentől van és mi is irgal- 
masok legyünk másokhoz.
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Azután kifejti, mit akar az irgalmassággal. Először is: „ne ílélj“, „ne 
kárhoztass" és „bocsáss meg.“ Ezek lelki dolgok. Nem világi ítéletről szól 
és azt nem is kifogásolja. Mit jelent: „ne ítélj?" Hogy valaki rámondja a 
másikra: az bűnös, eretnek, bűnben él. És ebben a vétekben az ú. n. kegye
sek a legjobban el vannak merülve. Minél hívőbbnek és bölesebbnek tartja 
magát valaki, annál inkább ítélkezik és megszólja a másikat, mert az nem 
úgy él, mint ő. Az irgalmasság cselekedetét más nem cselekedheti, csak 

keresztyén ember, aki kegyelemből éli
Ítélni, kárhoztatni és megbocsátani, ezek lelki dolgok. „Adjatok, néktek 

is adatik." Ez pedig az irgalmasság külső cselekedete. A keresztyén ember
nek minden testvére iránt részvéttel kell lennie. Ebből következik, hogy az 
ember éhezőket megvendégel, szomjazóknak inni ád, vándoroknak szállást 
nyújt, mezíteleneket betakar, betegeket és foglyokat meglátogat, mint az Ür 
mondja Máté 25, 35-ben. Mindez benne foglaltatik ebben a szóban: „adja
tok!" De az emberek sokkal inkább hajlandók az elfogadásra, mint az 
adásra, moha mindenük, amijük csak van, ajándék: pénz, vagyon, ház, udvar, 
egészség, stb. Igaz gyermekségünktől fogva megszoktuk a kapást és talán 
ezért van, hogy ha arra kerül sor, nehezen adunk.

Az istentelen szív nem irgalmas a külső cselekedetekben sem, mert azt 
gondolja, hogy amije van, munkájával és szorgalmával szerezte. Amíg ez 
a gondolkodás fennáll, lehetetlen irgalmat gyakorolni. A keresztyén ember 
azonban tudja, hogy neki minden adatott és semmi sem az övé, hanem 

.azért van minden, hogy avval embertársának szolgáljon, ahol arra szükség 
van. És mindemből lehet tudni, kik szorulnak segítségre. A gyengéknek, 
betegnek .kell segíteni.

Ne kérdezz jócselokedetek után, itt találsz eleget Ezek rendeltettek 
és ezeknek meg kell történni. Ezekhez az Ür ígéretet és fenyegetést is fű
zött: „és nem kárhoztattok"; „néktek is megbocsáttatik"; „néktek is 
adatik." Lehet ezeknél1 nagyszerűbb ígéret? Az irgalma sok nemzetsége meg
marad, míg az irgalmatlanoké kivész.
Szentháromság után 4. vasárnap: Szolidaritás a körülöttünk lévő világgal.
Epistola: Rám. 8, 18^-27. Evangélium: Lukács 6, 36—42.

A meghívás helyes viszonyba hoz bennünket embertársainkkal. Ezt a 
viszonyt a  bűn tönkretette. Másoknál keressük a bűnt, hogy magunkat 
igazoljuk; a másikból ördögöt csinálunk, magunkat Istennek képzeljük. 
Mivel a meghívás megaláz, kikerülnek az útból a közös életet zavaró okok. 
Isten arra hív fel, hogy a magunk bűnét ismerjük meg, mert előtte nem 
a mások bűnéről kell számot adnunk, hanem a magunkéról. Bűneink — 
bűnök: Isten ellen.

A meghívás helyes viszonyba hoz bennünket a világgal. Isten igéje 
nélkül — mely meghívás az Isten országába'— ez lehetetlen volna. Mi a vilá
got általában úgy kezeljük, mintha örökké tartana, s mintha sorsát mi, 
mint istenek határoznánk meg. Nem akarunk arról tudni, hogy az élet
telen világ is szenved bűneink miatt. Csak az Isten igéjéből tudjuk meg, 
hogy az egész világ Krisztus számára teremtetett és ezért reménysége van. 
Aki Isten igéjét meghallotta, csak az tudja, hogy maga és az egész teremtett 
világ egy új teremtés örök szabadságára van elhíva. Az ilyen ember tiszte
letben tartja az élettelen világot is.

Amikor Isten meghívása minket kihív a világból, nem választ el ben
nünket Isten teremtményeitől, sőt inkább Isten meghívása helyez bennünket 
az emberekkel és az egész világgal helyes viszonyba.

Asmussen.
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Szentháromság után 5. vasárnap
A 1 a p i g e : Lk. 5, 1 — 11.
Az eredeti szöveg többlete.

Ez az ige arról beszél, hogyan gyűjti egybe Jézus kegyelmének erejével^, 
érdemtelenekre hullatolt áldásának gazdagságával az egyház népét ebben a. 
világban. Bűnös Pétereket tesz új emberré szeretotének hatalmával. Ezeket 
aztán más bűnösök számára teszi megmentő ,,emberhalászokká“.

Túláradó kegyelem. „S ezt megtevőn, halaknak nagy sokaságát kerítélk. 
be“ (5, 6,)j. A görög kifejezés sokkal erőteljesebben szemlélteti a  váratlan,, 
megnemérdemelt áldás nagyságát (poly pléthos, „sok sokaság“)v Szeretedének 
mindent felülmúló nagyságával töri össze és teremti újjá Jézus Péter szívét. 
Meglepően gazdag áldást nyer mindig az, aki a saját erőfeszítéseinek kudar
cán el nem esve és bűnössége tudatától meg nem félemlítve az Ür parancsa 
iránti engedelmességgel indul szolgálni (Zahn).

Péter útja a tiszteletből a hitre. Megragadó módon szemlélteti a halálból 
az életre való átmeneteit két görög szó alapigénkben. A halfogás előtt Péter így 
szólítja meg Jézust: Episiata! (kb. annyi mint: uram, nagy mester; magas- 
rangú felügyelők, kormányhivatialnokok megjelölése is, Bauer). Ebben a szó
ban inkább még csak a Jézus iránti emberi tisztelet és nagyrabecsülés csendül 
mieg. Péter kétségkívül nagy tisztelettel és csodálattal volt tele a vándor 
Mester iránt a halfogás előtt is. Mutatja ezt készsége és tiszteletteljes válasza: 
Jézusnak próbáratevő, esztelennek és haszontalannak látszó parancsára (min
den kis halászgyerek tudta a Genezáret partján, hogy hajlat fogni csak a part 
közelében és éjszaka lehet).

Jézus szüreteiének ereje, a nyert áldás gazdagsága ezt az emberi tiszte
letet és csodálatot hitté formálják át: Kyrie, Uram! (8. v.) A „kyrios“ szó' 
az Üjszövetségben Jézus isteni méltóságának a megjelölője! Péter nemcsak 
ajkával, hanem az Isten Fiának kijáró arcraborulással (prosepe&en) is mu
tatja, hogy mi ment végbe benne.

A kettő közt ég és föld a különbség! • Az egyik magatartás a legnagyobb,, 
amit ember iránt mutathat valaki, de nem ment meg a kárhozattól. A másik, 
az egyedül üdvözítő, bizodalmas hit Krisztusban.

„Én, bűnös ember!“ Jézus isteni hatalmának és kegyelmének .felisme
rése párosul Péterben a saját elveszeltségének meglátásával és megváltásával, 
„Anér liamarlólos eimi“ (5, 8.). A „hamartólos** a „dikaios** ellentéte. Sok
szor a pogányok megjelölése is. A „vámszedők és bűnösöik“ megvető kifeje
zés egyik tagja. Ha tudjuk, hegy zsidó ember számára mit jelenthetett ilyen 
megalázó kijelentést fenni nyilvánosan maga felől, magát az „igazak* helyett 
a pogányokkal, vámszedőkkel, a kitaszítottakkal egy szintre állítani, okkor 
ismerjük meg igazán a Jézus szeretet-étől kiváltott igazi, evangéliumi bűn- 
bánat mélységeit! Péter egyre mélyebbre jutott ebben a felismerésben: 
Lk. 5, 8; Máté 26, 75; Ján .21, 17.

Aki kicsiny és semmi a saját szemei elölt, azt tudja Jézus nagy dol
gokra felhasználni a szolgálatban!

Emberhalászás. Ezt a szolgálatot az eredeti szövegben a „zógrein** ige 
jelöli meg. Csak kétszer fordul elő az Üjtestamentumban: itt és II, Tim. 
2, 26-ban. Elevenen való foglyulejtést jelent. Ott valószínűleg (az eredeti 
szöveg szószerinti értelme, szemben a mi Károli-fordításunkkal) a Sálián 
fogságát. Itt Isten „fogságát**, íeglyulejtetést Isten országa számára, az igazi 
szabadságra (Ján.. 8, 36.). A nagy „emberhalász** maga Krisztus,. az Űr Ö 
munkálkodik a mi hálás szolgálatunkon keresztül. Ezért a biztató szó a
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bűnösségében összetört Péter felé: „Ne félj!5* (rae phobou), és megáldom 
emberhalászásra“, bűnösök szabadi tás ára kivetett hálóidat!

Áldott biztatás ez az ige méltatlan hirdetői és az igehallgató gyüle
kezet felé!

Nagy Gyula dr.

P r é d i k á c i ó .
A hétköznapok Krisztusa.

Ennek az-evangéliumnak súlyos mondanivalója van számunkra, amikor 
n  hétköznapok Krisztusára irányítja tekintetünket.

A hétköznapok Krisztusa. Bizonyos vagyok felőle, hogy Istennek Szent 
.Lelke ennek a csodálatos halfogásnak a történetét és az ehhez hasonló 
mozzanatokat az Ür Jézus földi életéből azért jegyeztette föl, mert a hétköz
napok Krisztusát meg kell ismernünk, be kell bocsátanunk az életünkbe. 
Krisztus Urunk nemcsak nagy ünnep napján hallatta szavát: „Ha valaki 
szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék.“ íme, itt is egy példa. Amikor Simon 
Péter és Zebedeus fiai egész éjszaka hiába vesződnek a Genezáret taván, 
egyre csak üres hálókat vonnak ki ti vízből, üresek a  kosaraik, nincs mit 
a vásárra vinniök, nem telik talán a legszükségesebbre sem, az asszony ki
adta talán már az utolsó fillért is, az Ür Jézus nem nézi közönyösen kínos 
helyzetüket, hanem segít rajtuk. „Evezz a mélyre — mondja Péternek — és 
vessétek ki hálóitokat fogásra “ S Péter és társai a halaknak akkora sokasá
gát kerítik be, liogy szakadozik a hálójuk. Jó mindenesetre azt is tudnunk, 
hegy Krisztus Urunk a földön jártakor, mint ez a Lukács följegyezte példa 
is mutatja, odalépett a mindennapi élet bajaival, gondjaival küzködő övéi 
mellé és az ő hatalma számára volt megoldás a megoldhatalanoknak látszó 
esetekben is. De a ma, a mi nehézségeink, a mi nyomorúságunk szempont
já tó l mindene kfölött fontos, hogy Isten azért hirdet tét nekünk evangéliumot, 
örvendetes üzenetet, mert ennek a halfogásnak a története, igaz, a  múltnak 
-egy darabja, Urunk köztünk vailó időzésének idejéből egy mozzanat, ugyani
akkor azonban drága, hatalmas ígéret a ma, a jelen számára. Mert az evan
gélium hallására gyűltünk össze, nekünk ma is fel kell figyelnünk húsvét 
üzenetére: Krisztus' föltámadolt, Krisztus él. (Ennek a halfogásnak- a története 
nem olyan darabja a múltnak, amelynek olvasásakor, hallásakor felsóhaj
tunk: szép lehetett, de mit segít ez rajtam ma? Krisztus él, nem játszik tehát 
velünk, amikor azt ígéri, hogy velünk van minden napon. Él valósággal, 
nem csupán hírben, emlékezésben, hanem valósággal, mert valósággal föl- 
' tárna dőlt. Ez azt jelenti, éppen úgy, mint Péter és társai számára, hegy szá
munkra a hétköznapok Krisztusa is, akit hívhatunk és várhalunk íróasztalunk 
és ekénk szarva mellé, műhelyünkbe és konyhánkba.

1. Hogy ez mit jelent a gyakorlati élet kínos-keserves nehézségeinek a 
szempontjából, erről, azt hiszem, nem kell szótanom. Akinek nincs is tapasz
talata e felől, elgondolhatja, elképzelheti s ajkára adhatja a kérdsét: mikép 
lehetséges ez? S erre a kérdésre én csak nagyon egyszerű, szinte rideg fele
letet adhatok csupán. Annak, hogy megtapasztald Krisztust, mint élő való
ságot, hegy-,megjelenthesse maigát életedben, mint a hétköznapoknak segítséget, 
vezetést adó Krisztusa, mia is ugyanaz az .előfeltétele, mint ami előfeltétele 
volt a Genezáret-taván történteknek. Mert mi is volt akkor az események 
sorrendje? Először tanította az Úr a sokaságot, annak soraiban Pétert is, 
a többi halászokat is és azután szólt: „Evezz a mélyre és vessétek ki hálóito
kat fogásra.*1 Akkor is, ma is megingathatatlan Isten rendje: Krisztus meg
ismerése csak az ige által lehetséges. Ez vonatkozik elsősorban a keresztyén 
anya szentegyház igehirdetésére. Micsoda kegyelem, hogy ma is esszegyülekez- 
hettünk az ige meghallgatására! S ne maradjon el az a figyelmeztetés sem, 

thogv ez, az igehirdetés lehet nagyon erőtelén, nagyön fakó, de ha az igének
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a hirdetése, Istennek a Bibliában hozzánk szóló igéjének elegyítetlenül és 
töretlenül való továbbadása, nem lesz hiábavaló Igehallgatásunk. Közelehb- 
közelebb jutunk az Űr Jézushoz. A hit hallásból vagyon, mondja Pál apostol, 
és ez így is megáll: a hallásból hit vagyon. Az igehirdetés rendszeres hallga
tásának rendszeres velejárója azonban a rendszeres bibliaolvasás, mint min
dennapi életrendünknek megváltoztathatatlan, elmaradhatatlan pontja. Ahol 
nincs meg az igehailgatásnak ez a velejárója, ott valami ibaj van az ige hall
gatása körül, az igehirdetés talán nem az igének tisztán és hamisítatlanul 
való hirdetése, az igét hallgató pedig .talán félig vagy teljesen süket füllel 
hallgatja. A kérdés tehát megzörgeti szívünket: olvasod-e a bibliát rendsze
resen? Azzal kezded-e a napot, hogy odaülsz nyitott bibliád elé s fölfigyelsz 
Urad és Istened napiparanosára? Itt nem azon van a hangsúly, hogy mennyit 
olvasol, egy fejezetet-e vagy egy rövidke verset. Az sem lényeges, hogy meg
érted-e az olvasott igét a te talán nagyon okvetlenkedő értelmed igényei 
szerint. Ez a kérdés: olvasod'-,e a bibliát, nap-nap mellett, alázatosan? Ami 
a megértést illeti, ezt is ráhagyva arra, aki jobban tudja, mint mi, mit kell,, 
mit lehet megértenünk.

Kétségtelen, hogy az igehailgatásnak is, a bibliaolvasásnak is vannak 
nehézségei. Valamennyit nem lehet szóvátenni e prédikációban, (a rendelke
zésünkre álló rövid idő alatt.) Csak azzal kell szembenéznünk, ami a leg
keservesebb nehézség, amiben megbotlott és elbukott Péter is. Most, ez alka
lommal nem. A gazdag halfogás után odarosikadt az Űr elé: „Eredj el éra 
tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram!* Meglátta az .ellentétet az Űrmak 
a szerété,te és a maga méltatlan, bűnös volta között. Nem volt mindig enge
delmes ennek a látásnak. Amikor az Űr Jézus először megjelenti előtte szen
vedéseit és halálát, tiltakozik: „Mentsen Isten, Utaojl Nem eshetik ez meg 
tevéled!* Még azzal átitatja magát, hogy bűnei szörnyű adósságát valahogy 
rendbe hozhatja a maga erejében, holott azt egyedül Isten Bárányának, a 
Krisztusnak a vére törölheti el. Itt — nem a biblia igénytelen, olykor egyenest 
szegényes külalakjában, nem a benne elmondott, értelmünket fellázító csodáid
ban, hanem ebben van az igehallgatás és bibliaolvasás keserves1 botrányköve: 
leleplez, pőrére vetkőztél bennünket és a keresztet, a Krisztus keresztjét, mint 
az üdvösségnek egyetlen lehetséges módját mutatja meg nekünk. Aki erre- 
fejét csóválja, ajánlom, vizsgálja meg magát jobban. Ez ellen lázadozunk, 
amikor a biblia ezt akarja velünk elmondatni: „ , , .  nem a jót cselekszem, 
melyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok.* A golgotái- 
kereszt szükségszerűsége ellen Lázadozunk, amikor halljuk; „ . .. Isten volt az,, 
aki a Krisztusban magával megbékéltette a világot, nem tulajdonítván nékik 
az ő bűneiket . . .  azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten- 
igazsága legyünk ő benne.* Hiszen _>— mint a  kerékagyban a küllők — ide
fut be minden egyéb, ami az igét hallgató és olvasó embereknek annyi nehéz
séget okoz: Krisztus istensége, csodás születése, feltámadása és egyebeik. Aki 
viszont elfogadta a látást, hogy csak Isten Fiának vére szerezhet nekünk bűn
bocsánatot, szabadulást, életet, annak egyszeriben megoldódnak a  keresztet, 
megelőző és .követő nehézségek sorra-rendre valamennyien.

2. Alapigénk még valaminek a ikertelés nélkül való megvaPására kény
szerít. Igaz, Krisztus fölszabadít bennünket a bűn rabsága alól, - az alól a 
szégyenletes rabság aló!, amikor nem azt tesszük, amit akarunk, hanem azt, 
amit nem akarunk, ugyanakkor azonban meg is köt: „Krisztus azért halt meg, 
támadott fel és elevenedett meg, hogy mind élőkön, mint holtakon uralkod
jék.* H-ogy mit jelent Krisztus uraságának elismerése, erre itt a példa, Péter 
esejp. „Evezz a mélyre* — mondja az Űr. S Péternek semmibe kell vennie- 
a halász reguláját, hogy halat csak a sekély vízben foghat, s engedelmesen 
így kell szólnia: „a te parancsolatodra levetem a hálót!* Engedelmesség, 
nem kellemes hangzású szó sem a gyermek,' de a felnőtt fülének sem. Kivált:
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akkor, amikor Islcn eleve megmondja: „nem az én gondolataim a ti gondo
lataitok és nem a ti útaitok az én útaim, mert amint magasabbak az egek 
a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál és gondolataim 
gondolataitoknál 1“ Sokszor kell hallanunk. az Ür szájából: „amit én most 
cselekszem, te most nem érted, de ezután majd megérted." S ez az „azután1" 
sok és súlyos esetekben csak az örökkévalóságra szóló ígéret. De az bizonyos
__ bizonyságtevőknek a fellege vesz bennünket e tekintetben körül — hogy
Krisztus akkor, ha nem csupán ünnep és vasárnap vetünk felé messze távol
ból félig hívő, félig hitetlen pillantást, hanem Ür lesz hétköznapjaink fölött 
is, akkor nyilvánvalóvá lesz életünkben az ő belénk áradó diadalmas ereje. 
Megismétlődik a mi életünkben is Pál apostol tapasztalata: „ .. .én megtanul
tam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok meg- 
nbiztatni is, bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vágyóik a 
jóllakassál is, az éhezéssel is, a bővölködéssej is, a szükülködéssel is. Min
denre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít".

3. S ha ez tapasztalattá vált az életünkben, nem tarthatjuk meg a 
magunk számára. „Szívnek teljességéből szól a  száj." Csak az üres szív hall
gathat, s a télt szívnek meg kell szólalnia, akár az ige hivatalos szolgája, 
akár bármilyen dolgozó. Mi egyéb ez, mint az. amikor az Ür így szól Péter
hez: „ . . .  mostantól fogva embereket fogsz!" Olyan időket élünk, olyan idők
nek megyünk elébe, amikor a Krisztus anyaszentegyházának nem elég, ha 
jogügyi kérdésekhez hozzászóló, a gyülekezeti háztartás bevételeit és kiadásait 
figyelő ú. n. világiakra, hanem a hivatal szobából és a műhelyből, s Krisztus: 
szolgálatára siető croberhalászokra van szüksége, mert az egyház hivatalos 
szolgái nem győzik a halászat áldott munkáját, s ha nem állanak melléjük 
nem-hivatásos emberhalászok, seregestül vesznek oda a lelkek.

A hétköznapok Krisztusa, az élő Krisztus, aki szeretett téged a keresztfa 
haláláig, s áldásra emeli kezeit, amelyekből patakzott bűneidet el törlő vér. 
Vár a kereszt alá, ahol össze kel! ugyan törnöd, ha meglátod látásra meg
nyílt szemmel, hogy ö  megsebesíthetett a mi bűneinkért, megmutatott a mi 
vétkeinkért, ahol azonban ö, a feltámadott föl fog eme'ni: „Ne félj, meg
bocsáttatlak bűneid, békesség veled!" S ő megdicsőiti hétköznapjaidat, amikor 
mindenekre elégséges erőt ad neked, akár ad neked gazdag halfogást, akár 
próbát, keresztet, fájdalmat mér rád, mert magostorozza azt, akit szeret.

Micsoda megdicsőülése életünknek, hétköznapjainknak, hagy ennek a 
Krisztusnak a szolgálatában valamennyien emberhailászok lehetünk! Elfogadod, 
hogy fölkészítsen erre? Várva várja, hogy megcseiekedhesse. Ámen.

Podmaniczkij Pál f
Az egyházi atyák igehirdetéséből:

A. res. Az Űr leereszkedik az emberekhez, miként a bölcseket csillaggal 
hívta, úgy halászokat halászattal hívja magához. — Ghrysosztomos.

9—10. vas. Az ige szava mindig erőiárasztó szó. Ennek parancsára jött 
léire a világ kezdetén is a világosság a többi teremtéssel együtt. Ezen a 
teremtő isteni igén csodálkozik Péter. Azért mondja az írás: „Félelem fogta 
el őt és mindazokat, akik vele voltak." — Nyssai Gergely.
Luther 1529. június 27-i igehirdetéséből:

Először két íelehajó hallat adott az Űr, ezután még nagyobb ajándékot. 
Péter megijed Jézus csodájától, újra szegény lesz és ijedten mondja: „Eredj 
el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram!" Péter menekülni alkar. 
Előtte van a kegyelem. Hogy menekülni akar, ez a lelki szegénység, mert 
feje búbjáig bűnösnek tudja magát. íme, Krisztus mértéken felül gazdaggá 
teszi őt. Hogyan? Azt mondja neki: „Ne félj!", azaz legyen békességed és erőd.
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Szentháromság után 5. vasárnap: Meghívás a szolgálatra.
Epistola: I. Péter 3, 8—15. Evangélium: Lk. 5, 1—11.

Isten meghívása elhívás az ő országában való szolgálatra. Isten jólétied
ből, amelyek minket érdemtelenül érnek, tapasztalhatjuk, milyen mély szaka
dék választ el bennünket Jézus Krisztustól. Aki megtapasztalja, hogy Isten 
milyen jóságos a bűnöshöz, halálra döbben tőle, inért Isten szeretettnek 
nagyságát és mélységét ismeri meg. 'Ezzel teszi Isten képessé tarra, hogy tanúi 
legyünk a világban. Ugyanis, aki az Isten hívását meghallja, Isten ügyének 
a szolgálatába áll.

A teljes keresztyén élet bizongságtétel az emberek felé. Isten azt akarja, 
hogy felelősséget erezzünk a világért és mindenkinek megmondjuk, aki mag 
akarja hallani, hogyan juthat arra, hogy életét az Istenbe vetett hitben élje. 
Ha pedig a  szenvedések és üldöztetések közepette nem hallgat el bizonyság
tevésünk, ezzel különösképpen megmutatjuk felelősségérzetünket. Vallástéte
lünk bizonyítja, hogy az istenfélelmet komolyan vesszük és tudjuk, hogy a,z 
Ür szemei az igazakon vannak és az ő (fülei azoknak könyörgésein; az 
Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön.

Az Isten országába való elhívás bizonyságtételre való elhívás. A  keresz
tgén bizongságtétel a világért és a keresztgén társakért való felelősségből 
folyik és az Isten jóságának meglla/xisztalásából ered.

Asmusscn

S zen th árom ság  után  6 . vasárnap
A l a p i g e :  Má t é  5, 20—26.

Az eredeti szöveg többlete.
20. v. A vezérlő aiopelv, amelyet az 5. és 6. parancsolat új értékelé

sével fejt ki. Pcrikópánk a 6. parancsolatot már nem tárgyalja, A tanítvá
nyok (Jézus hívcij „igazsága" kell, hogy feljebbvaló legyen a farizeusok és 
írástudók igazságánál. Mi ez az igazság? A Szentírást, az Újszövetséget sem 
lehet, illetve szabad egy síkban, vagy mondjuk térvonalban szemlélni. Fon
tos az idői viszony, az egymásutániság. Az „igazság" fogalma is fejlődő 
Mátétól Pálig és Jánosig. De az is kétségtelen, hogy alapeleme már itt, 
Máténál megvan, mint az a magatartás, amelyet Jézus követel híveitől, s 
amelyhez az erőt ő  adja a vele való összefüggés alapján. A zsidó ember 
törekedett az igazságra a  törvény betöltése utján, s követelte ennek Isten 

•részéről való elismerését. Jézus szavaiból kitűnik, hogy ez a törvényre 
támaszkodó vélt (igazság elégtelen, mert a törvényt nem tudták betölteni. 
A farizeusi üres gőg és bűnös képmutatás éppúgy bizonyítja ezt, mint a  
komolyabb hivő kétségbeesése saját tehetetlensége láttára. Egyik sem juttat 
el Isten országába. A . farizeusi „igazsággal" Jézus törvénykövetelésének, 
miint az alábiakban Jézus megmutatja, nem tehet eleget tenni.

„Nem több." Nem pusztáin mennyiségi, hanem minőségi különbségről 
van szó a „perisszeüein" igében. A farizeusi igazság önmagára támaszkodik; 
a tanítványoké Jézusra. Éppen a  k é t' parancsolat magyarázata mutatja ezt 
a minőségi különbséget, az ,.új“ igazságot,

Farizeusok és írástudók. Az előbbiek az „elkülönítettek", a farizeusi 
párt tagjai, akik a törvény betűjére esküdtek és a hagyományt, a „halacha“-t 
követelték. Kegyességük Jézus korában már jórészt külsődleges volt, kép
mutatás, mint a magyar szóhasználat is mutatja. Jézus elkeseredett ellen
ségei, de a népre való befolyásuk még nagy. Az írástudók nem okvetlenül 
a farizeusi párt tagjai. Megfelelő előtanulmányok alapján lettek írástudókká; 
A szájhagyományt ők is fontosnak ítélték. Jézus szemükre veti az alázatos
ság, önzetlenség..és őszinteség hiányát, , !
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.Islcm országa". Az Ószövetségből ismeretes megnevezés. Isién a tulaj- 
doniképeni uralkodó népe .följött. A „theokrácia" szót Jozephus használja 
először. Jézus a  korabeli nemzet-politikai, földrajzi halárok közé szorított, 
csak a zsidóságra korlátozott felfogást elveti. Szjerinte Isten országa ott 
van ahol Isten akaratát cselekszik, s akik cselekszik, azok a polgárai. Isten 
akaratát pedig Jézus közli. Ezért Ö az országnak ura. Döntő áttörés a 
zsidó korlátokon.

21. v. Az „új igazság" példájaként először az 5. parancsolat igazi értei
mé-1 mutatja meg. „Megsupndatott a régieknek." Szó van a mózesi törvény
re,1, a tízparancsolatról, in ooncrelo az öles tilalmáról. „Én pedig azl mon
dom." Kifejezi Jézus teljes messiási méltóságét. Az elleniét a farizeusi tör
vénymagyarázattal szemben értendő; Jézus megmutatja, hogy mi a paran
csolat igazi értelme. Nemcsak a cselekedetet, hanem már a felebarátot sértő 
szót is tiltja, amint hogy ^  6, parancsolatnál a gonosz szándékot és gondo
láitól is; ezt pedig semmiféle törvénykönyviben sem találjuk. Jézus nem köny- 
nyít a törvényen! Megmutatja igazi, mély, újszövetségi értelmét — de erőt 
ád a teljesítésére. A „krízis" helyi hatóság, mint bírói testület. A 2, fokozat 
a ,,szőnédriu.m", a nagy tanács, vagy főtanács Jeruzsálemben. Jogköre 
nemcsak vallási, hanem jogi, s közigazgatási kérdésekben is volt. De halálos 
ítéletet csak a római helytartó erősíthette meg. A 3. fokozat a „gyehanna", 
a kárhozat, mint túlvilági büntetés. A szó összevont héber kifejezés; , gé 
bené Hinnem", Hinnom fiainak völgye, • Jeruzsálemtől délre fekvő mély 
szukádé kos völgy, amelyet a Molóch-bálvány számára történt gvermékáldo- 
zutok miatt Josiás tisztátalannak nyilvánított (II. Kor. 23, 10.), így kapcso
lódott hozzá az ítélet, azután a kárhozat helyének gondolata.

Kik kerü'nek ezen egymás felett álló, részben emberi, részben) már isteni ' 
bíróságok elé? A helyi hatóság elé, aki haragszik atyjafiára. Az eredetiből 
hiányzik az „ok nélkül", és így még komolyabb a megállapítás. Megint a 
gondolatbeli, az -érzelmi bűn! A főtanács elé tartozik, aki azt mondja fele
barátjának: „ráka", azaz üresfejű, ostoba. És már kárhozatra méltó, aki 
azt mondja: bolond. A felebarát is Isten képét viseli; szidalmazásának ezért 
van ilyen súlyos büntetése.

23—26. v. A szokott vallási gyakorlatból vett példa megint Jézus ma
gyarázatával, Nem lehet Istennek (lelki), áldozatot bemutatni, ha felebará
tunk ellen vétettünk és nem bébültünk meg vele. A másik példa a szemben
álló peres feleké, akik bíróság elé készülnek. Itt is a felebarátnak van 
igaza. Még a döntés ellőtt kell: megbékülni vele. Az „utolsó fillér", a római 
„quadráns", csekély értékű pénz. A teljes jóvátétel jelzése, amely a börtön
ben alig lehetséges. (Adós szolga.)

Dr. Kiss Jenő.
Gyakorlati alkalmazás.

A farizeusok és írástudók nagyon komolyan vették a törvény egyes 
rendelkezéseit. Jézus is többször emlegette „igazságukat." Mégis sokszor 
„jaj“-t mondott el felettük. (Máté 23.) Mindent a látszat kedvéért csele
kedtek. (Máté 23, 5.)

Isten nem elégszik meg semmilyen látszattal. Egész szívet kér. (Máté 
13, 5—8.) A mi keresztyénségünknek az a legnagyobb nyomorúsága, hogy 
rengeteg benne a látszat.

Nem hiszem, hogy az ötödik parancsolatra vonatkozóan valaki vétkes
nek tudná magát. Lehetnek hibáink és tévedéseink, de szándékos emberölés 
bűntett-e?. Ki lenne ebben bűnös? Gondosan ügyelünk a látszatra.

Isién azonban nem az én mértékemmel mér. Aki gyűlöli az ő atyja
fiát, embergyilkos. (I. Ján. 3, 15.) Ki meri közülünk mondani.: nem. hara
gudtam, nem haragszom, nem gyűlöltem és nem gyűlölök senkit, sőt, szeretek,
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még ellenségeimet is szeretem? Ilyen, ugye, sok van? Nézz körül a gyülekezet
ben, a szomszédok között ■és a családodban! Látszat szerint minden rendben 
van, Isten szerint pedig ítélet jár. ítélete elől nincs kibúvó.

Nem lehet megvesztegetni templomozással, kegyeskedéssel sem. Hiába 
közeledem feléje ünneplőben, áhitatos arccal, meghatóban, ha rendezetlen 
ügyem, vagy ügyeim vannak emberekkel, öt a hétköznapi emberek kikap
csolásával nem lehet megtalálni. Mennyi hiábavalóság, kudarc és átok van 
ennek kísérlete miatt a mi „kegyes" életünkben. Nincs értelme így tovább 
csinálni.

Jézus -sürgős rendezést, megbékélést ajánl, a bizonytalan időben, de 
bizonnyal bekövetkező ítélet előtt. Tehát rendezni, kibékülni, megbocsátani! 
Lehet? Ha magamra, a társamra nézek, a helyzetet, vagy a körülményeket 
latolgatom — semmiképpen. Parancsra' nem ifnegy. El sem kezdem, Az ige 
követelése meghaladja az én erőmet.

Milyen nagy dolog, hegy nekem nemcsak emberre és magamra kell 
néznem. Láthatom azt is, milyen nagy szeretető! adott nekünk az Atya. 
(I. Ján, 3, l.)i. Ha az Ő szerété tét látom, szeretni tudom öt. (I. Ján. 4, 19.) 
és pedig az atyafiakban,

Kráhling Dániel.
Szentháromság után 6. vasárnap: A megtérés, mint élet-átadás.

Epistola: Róma 6, 3—11. Evangélium: Máté 5, 20—26.
A keresztség nem csupán egyszeri meghalás, hanem állandó meghalást 

követel, (v. ö. Kiskáté.) Aki a keresztségben csak egyszeri aktust lát, annak 
számára átkot jelent, mert a keresztség megkívánja, 'hogy a bűn számára 
naponként meghaljunk.

A keresztségnek ez az értelme megköveteli a mi teljes élet-átadásunkat. 
Isten kegyelmi ajándéka nem jelenti számunkra azt, hogy nekünk semmivel 
sem keit már törődnünk. Ahol az élet-átadás hiányzik, ott nincs hit. A 
farizeusok mindent megtettek élet-ideáljuk megvalósítására. A keresztyének elé 
tűzött élet pél sokkal magasabb a  farizeusínál, mert Isten a keresztyén ember
től nemcsak jó cselekedeteket, hanem jó szívet vár, amely jóságát az egyes 
cselekedetekben, valamint abban mutatja meg, hogy állandóan Isten félel-

A bűnnek való meghalás nem a mi művünk, hanem Isten ajándéka. 
Amikor Isten minket megszabadít a  bűntől, egyúttal új életet is ád, amely 
a Jézus Krisztus feltámadásának erejéből való élet. Isten .engedi meg, hogy 
mi ebből az erőből éljünk. Ezzel lehetővé teszi számunkra azt, hogy meg
haljunk a bűnnek. Ez a „meghalás" nem a mi erőnkből, hanem az Isten 
kegyelméből való. , ,

A keresztség megtérést követel. Ez a megtérés az ember elképzelhető 
legnagyobb kiállása a bűnnel szemben, mert Isten új élelet ajándékoz, amely 
a bűntói elválaszt. Asmussen.

Szenthárom ság után 7. vasárnap
A l a p i g e :  Má r k  8, 1—9.

A görög szöveg 1 öbblete.
1. A négyezer ember megelégítéséről .szóló történet változata a nagy

kenyér csodának (az „ötezer ember megelégítése"), melyet az evangéliumok 
összesen hatszor mondanak el: ennyire mély benyomást tett ez az elbeszélés 
az első keresztyén gyülekezetekre. , , , ,

2. Míg a nagy kenyércsodának az ötezer ember megelégítéserol szóló 
változata még éreztet valamit a messiási várakozás feszült hangulatából (v. ö.
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a Laetare vasárnap evangéliumával kapcsolatban elmondottakat!^ addig a mi 
■perikőpánk elsősorban Jézus irgalmas és megsegítő szeretetét hangsúlyozza. 
V. ö. a 2, vers-et, A görög „szplanchnizesthai" talán első sorban a helleni- 
zált zsidóságban használatos szó volt, s annyit jelenít, mint a szívekig és 
vesékig megindultnak lenni, s ezért „könyörületet érezni".

3. Míg a tanítvány tanácstalan az éhséggel és nyomorúsággal szemben 
«és még csak nem is mer segítséget várni Jézustól, addig Jézus csodálatos 
hatalommal cselekszik és segít: ezt állítja elénk ez az evangélium. K.

Gyakorlati alkalmazás.
Kilátástalan erőlködés lenne, ha megmagyarázni próbálnánk, miképpen 

volt lehetséges, hogy Jézus azzal a néhány kenyérrel és hallal hatalmas töme
get: négyezer embert jóllakatott. A négyezer ember megelégítése: csoda. 
.Ahelyett tehát, hogy a  lehetetlent véghezvinni — a csodát megmagyarázni 
igyekeznénk, vegyük inkább szemügyre alapigénknek néhány olyan igazsá
gát, amelyet Isten egészen világosan enged látnunk. Drága igazságok ezek. 
Néni pusztán elméleti tudomásulvételre, hanem hitünk izmosítására, békes
ségünk növelésére valók.

1. Jézus szánakozik az ínségbe jutott emberen. — Tárgyilagosan meg
állapítod: szép dolog az együttérzés, a részvét, a szánalom. . . 'De itt nem
csak másokról van szó: rólad is. Rajtad is szánakozik Jézus. Vagy úgy gon
dolod, nem vagy Ínségben?! . . . Milyen drága vígasztalás: Jézus szxínalomra 
indul nyomorult állapotunkon.

2. Persze, (pusztán a szánalommal nemi sokat érnénk. Jól esik ugyan 
tudnunk: Jézus részvéttel, szánalommal1 van irántunk, de ez maga még nem 
nyújt tényleges szabadulást az ínségből. Am Jézus szánalma nem puszta 
érzés, hanem egyúttal cselekvés, tényleges segítés is. A történet szerint meg
szünteti a négyezer ember éhségét; a kereszten pedig bűneink végső nyomo
rúságából szerez szabadulást.

3. Jézus nemcsak a lelki, hanem a testi ínségben szenvedő embert is 
megszánja és megszabadítja. Igénkben kifejezetten testi táplálék híján síny
lődő emberekről van szó. Elhibázott dolog csak 'testi, vagy elsősorban testi 
segítséget várnunk Jézustól, de téves az a meggyőződés is, hogy Jézusnak 
csak a lelkünkre van gondja, testi nyomorúságunk hidegen hagyja.

4. Jézus hálát ad a hét kenyérért és a níéhánv halért. Sok a hálálkodás 
ilyen kevés eledelért? Nem. Éppeh azt mutatja ez, hogy a keveset, az igen 
szűk kenyeret is lehet hálaadással venni — Isten kezéből.

5. Az Isten kezéből hálás szívvel vett kevéske táplálék megsokasodik. 
Torrey: „Semmi sem képes oly hatalmasan felénk fordítani Istennek újabb 
•és nagyobb áldásait, mint az öntudatos hálaadás azokért az áldásokért, 
amelyekben már részesültünk." El tehát a panaszkodással, zúgolódással, 
morgolódással! Helyette a bála fakadjon fel szívünkből, mint bővizű folyam.

6. Minden okunk megvan a hálára. Isten reménységen felül segít. V. ö.: 
maradék is lett; hét kosárral. Isten a bőségnek az Istene, aki áldásait nem 
szűkmarkuan, hanem bőven osztogatja.

7. Azok az emberek, akiket Ínségükből olyan csodálatos módon meg
szabadított Jézus, ő.vele voltak. Ő maga állapítja ezt meg róluk (2. v.), A 
vele együttlévő, vele közösségben élő embereket .szabadítja meg Jézus ínsé
gükből, nyomorúságaikból. Nemcsak egyszer, hanem számtalanszor. Gyakran 
egészen csodálatos módon.

Jó volna Jézussal lenni, szabadítását újra és újra megtapasztalni?! A 
mód megvan rá. Igaz, távol vagyunk Jézustól, nagy közbevetés van közötte 
és közöttünk bűneink miatt. Ám Jézus szánalomra indul rajtunk, vérével 
eltörli bűneinkét, a  távolvalókból közelvalókká tesz (Ef. 2:13.). Fogadd el 
a Krisztus szerzetté vakságot', bűntörlő kegyelmét hittel és akkor újijongó 
sálmélSkodással tapasztalod életedben meg-megújuló szabadítását, Sághy Jenő
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Nők a nyilvános igeszolgálatban
Folyóiratunk tavaly decemberi számában Scholz László ily című dolgo

zattal vetett exegetikai alapot e témához: „Hallgasson-e az asszony a gyüle
kezetben?”. I. Kor. 14, 34 értelmezése után foglalkozott a „mulier taceat 
in ecclesia” rendelkezés kortörténeti vonatkozásával, majd felvetette a kér
dést, hogy az asszonynak a gyülekezetbeli hallgatása tisztára kortörténeti 
vonatkozású-e. Hogy erre felelhessen, utalt a teremtéstörténetre és a termé
szetre. Már azért is, mert Pál is utal rájuk I. Kjor. 11-ben és 1. Tim. 2-ben. 
A feltárt bibliai alap Scholz Lászlót erre a megállapításra késztette: „enged
jük, hogy a Szentlélek szolgálhasson asszonyokon keresztül is a gyülekezet
ben, talán nagyobb mértékben, mint eddig, beleértve az igével való szolgá
lat megszabott lehetőségeit is; mégis ne akarjuk átlépni a Teremtő Isten 
rendjét. A Szentlélek úgyse fogja átlépni, akkor se, ha mi vakmerőén 
visszájára akarnánk fordítani azt. Semmivel sem válnék erősebbé az egyház, 
ha mától fogva nők állanának a siószékre, az otthonaink pedig anyátlanul 
maradnának! Áldott minden szolgálat a maga helyén.”

A jelen cikk egyházjogtanii és dogmatikai szempontból foglalkozik a 
kérdéssel, függelékül pedig külföldi egyházak mai rendelkezéseiből érdekes 
adalékokat közöl.

Mik a kérdések?
Az egyház jogtannak az egyház konkrét élete adja fel a kér

déseket. Hazai egyházunk élete pedig — a. témánkkal kapcsolat
ban — ma ezeket a kérdéseket dobja a nyilvánosság elé: hol a 
határa a nők nyilvános igeszolgálatának, és: van-e szükség arra, hogy 
nők is részesüljenek teológiai képzésként

Érdekes, hogy csak ezek a kérdések hangosak. Ezért az 
egyházjogtan rögtön visszakérdez. Megkérdezi, hogy a nőknek az 
a nyilvános igeszolgálata, amely jelenleg mindenütt megtalálható 
egyházunkban, valóban túl vaire minden problematikusságon.. 
Vájjon az a kérdés, hogy „hallgasson-e az asszony a gyülekezet
ben', olyan kérdés, amely csak akkor válik időszerűvé, amikor a 
nők lelkésszé avatásáról, a nők lelkészi szolgálatáról esik szó? 
Miért nem vetik fel már akkor, amikor teljes templomi gyülekezőt 
előtt igehirdetésre szólal meg egy nő? Sőt, már akkor is, amikor 
nő vezlet bibliakört, nő végez vallásoktatást, nő evangélizál? Vájjon 
nem „in ecclesia" szóí-e egy nő akkor is, amikor pl. egy gyermek- 
bibliakörben hirdeti az igét?
Mi a helyzet?

Nézzük csak meg, mi is a helyzet egyházunkban!
Egyházunkban ma nyilvános igeszolgálatot végeznek nők a 

következő munkaágakban: bibliakörvezetés (ideértve a gyermek- 
bibliaköröket is), vallástanítás, igehirdetés, ill. bizonyságtétel 
evangélizáción, konferencián, csendes napon, családlátogatáskor.. 
És ez még nem is teljes felsorolás.
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Ha pedig a személyek vonalán nézzük a nőknek ezt a nyilvá
nos igeszolgálatát, akkor látunk köztük teológiai képzettségű 
vallástanárnőket, diakonisszákat, szabályosan képesített gyüleke
zeti munkásokat, tanfolyamokon, bibliaiskolákban tanult nőket és 
külön készültség nélkülieket, legjobb esetben hétrőJ-hétre előké
szített leányokat.

Ezt a két felsorolást pedig azért kell komolyan venni, hogy 
meg ne próbáljuk valamiféle ravaszsággal kikerülni a főkérdést; 
meg se kísértsük, hogy megkülönböztessük a templomi gyüleke
zetei éppen a szerint, hogy ki beszél benne; valahogyan ne tré
fálkozzunk akképpen, hogy ezt mondjuk: ha nem felavatásban 
részesült személy beszél a templomban, akkor a jelenlevők nem 
„ecclesia"; s hasonlóan azt ne mondjuk, hogy ha egy nő „magya
rázza" a Szentírást, ha egy nő evangélizál, még ha templomi gyü
lekezetben is, akkor az nem nyilvános tanítás. Úgyszintén szük
séges ez az egyházrajzi tájékozódásunk annak a nézletnek az el
hárítása végett is, mintha csak az lenne a nyilvános igeszolgálat, 
amelyet valaki Luther-kabótban végez, tehát mindaddig nincs hiba, 
amíg a nők nem liturgikus öltözékben beszélnek a gyülekezet előtt.

Végül a helyzetrajzhoz tartozik annak a megállapítása, hogy 
egyházunkban a bibliaköröket nem úgy fogják fel, mint családi 
áhítatokat, a gyermekekkel való foglalkozást, nlem úgy tekintik, 
mint a családokban hiányzó keresztyén oktatás közös pótlását. 
Tehát nem lehet úgy magyarázni a nők mai nyilvános igeszolgá
latát, hogy az nem „in ecclesia", hanem mintegy a családban tör
ténik.

A dogmatika mondanivalói
Az egyházjogtan, más szóval: az egyházkormányzástan szer

ves ága a teológiának. Ezért a témánkhoz sem szól hozzá 
exegetikai és dogmatikai alapvetés nélkül. Miután már előttünk 
■van az exegetikai munkálat, hallgassuk meg a dogmatika mon
danivalóit is-

a) Isten ugyan élettanilag másnak teremtette a férfit és a nőt, 
de ez a különbség nem az, hogy a férfi alkalmas a nyilvános ige
szolgálatra, a nő pedig semmiképpen sem, semilyen mértékben 
sem alkalmas reá. Az pedig végképpen hamis nézet, hogy a nő 
mindenféle más, otthononkívüli munkára alkalmas, éppen csak a 
nyilvános igeszolgálatra nem. Isten a munkára nézve általában 
segítőtársnak teremtette a nőt. Viszont: Isten ugyan segítőtársnak 
teremtette a nőt, de a munkája egyenlő értékű a férfi mukájával.

b) Krisztus egyenlően váltotta meg a férfiakat és a nőket. 
A Krisztus Jézusban „nincsen férfi, sérti nő“ -(Gál. 3, 28). De a
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megváltás nem szünteti meg a Teremtő Isten egyetemes akaratát 
(a teremtés rendjét.)-

c) A Szentlélek egyaránt szenteli meg a férfit és a nőt, egy
képpen adja a kegyelmi ajándékokat, a szolgálat karizmáit férfi
nak és nőnek.

D'e témánk tekintetében, még mást is kell tanulnunk a dog
matikától. Mire való a Szentírás? Arra való-e, hogy az egyház 
életének külső benőjére nézve szabályokat keressünk benne? 
Semmiképpen! A Szentírás nem tartalmaz a mi számunkra jog
szabályokat a gyülekezet külső rendjére vonatkozóan. (Ezért sem 
lehet döntő a nők nyilvános igeszolgálatának szabályozásában 
Pál utasítása).
Az egyházkormányzástan feietetei

Most már megállapíthatjuk az egyházjogtan feleleteit.
ü) A nők a férfiak segítőtársaiként résztvehetnek a nyilvános 

igeszolgálatban.
b) A nők vegyenek is részt — a férfiak segítőtársaiként — a 

nyilvános igeszolgálatban, de csak annyira, amennyire ez szük
séges. Az egyház e tekintetben akkor kerül ilyen helyzetbe, 
amikor hiány van elegendő számú, karizmával bíró, képzett férfi
munkásban. Ezt a férfimunkáshiányt aztán fokozhatja az igteszol- 
gálatbeli munka elágazódása- Ha tehát a gyülekezet nemek és 
korok szerint is összejön az ige hallgatására, és pl. gyermek- 
bibliakörök vezetésére, bizonyos asszonymunkában, nők. lelkigondo
zásában lelki adottságuknál fogva, alkalmasabbak a szolgálatba 
állítható nők, mint a munkára elhívható férfiak, akkor igenis kell 
hívni-küldeni rtőket ilyen munkára, az igeszolgálat egy részének 
az elvégzésére. Ha pedig a férfimunkásokban oly annyira nagy a 
hiány, hogy a nők szolgálata nélkül elhallgatna az ige az isten
tiszteleten, akkor inkább hirdesse az igét nő, mint senki.

c) A nők úgy vegyenek részt a nyilvános igeszolgálatban,, 
hogy az né akadályozza őket sajátos női rendeltetésükben: a fele
ség és az anya hivatásában.

d) A nők a nyilvános igeszolgálatra való felkészítésben, kép
zésben, képesítésben és miegbízásban essenek - ugyanazon mérték 
alá, mint a férfiak- Se magasabb, se alacsonyabb ne legyen szá
mukra a mérték, mint a férfiak számára. — A felkészítésben, kép
zésben, képesítésben és megbízásban ne az szabja meg a rende
zést, illetve a rendezetlenül hagyást, hogy egyházunkban ma sok- 
férfi végez nyilvános igeszolgálatot — képzettemül, képesítetlenül, 
„hívatlanul11. megbízás nélkül; há nem is végeznek rendszeresem 
ilyen munkát, alkalmilag „nyilvánosán11 „tanítanak" in ecclesia..



Ellenkezően: a nők szolgálatának a rendezése eszméltessen rá el
hanyagolt feladatunkra, a nyilvános igeszolgálat általános rende
zésére. Ennek során kell megállapítani, hogy a munka ágai szerint, 
milyen felkészültségre, képesítésre és megbízásra van szükség.

e) Aligha van egyházunkban olyan egyházközség, amely fő
hivatásban tudna alkalmazni nőt a nyilvános igeszolgálatra. Ha a 
parókuson kívül szüksége van lelkészi munkaerőre, akkor nyilván
valóan inkább kell alkalmaznia lelkészt, mint nőt. Viszont egy
házunk gyülekezeteiben mégis fennáll a szükséglet, hogy a nők közt 
nő is munkálkodjék. Ezért a rendezés egyik főfeladata lesz, megtalálni 
a helyes útját annak, hogy a nyilvános igeszolgálatra képesített és 
megbízást kapott nők egy-egy magasabb önkormányzati testület 
alkalmazásában járják a gyülekezeteket, úgy azonban, hogy 
valamelyik egyházközség mégis az otthonuk legyen (egyház- 
községet írtam!) és mindig úgy, hogy a gyülekezetekbe, sőt egye
sekhez is, mint a parókus hívott segítőtársai menjenek.

f) Egyházunkban a lelkészavatás a nyilvános igeszolgálat 
teljességére és az egész életre szóló rendelés. A szükség pillanat
nyilag nerrt kényszerít bentiünket, hogy nőket is rendeljünk a 
(nyilvános igeszolgálat teljességére, arra, 'hogy a teljes igeszol
gálatot ellássák, a gyülekezetei vezessék. Az sincsen indokolva, 
ho/gy mintegy cölibátust erőltessünk a nyilvános igeszolgálatba 
álló nőkre, útját álljuk annak, hogy férjhez menjenek és így a 
nyilvános igeszolgálatból a hűtlenség vétke nélkül kilépjenek. 
Nincs jogunk a teológiai képzést megtagadnunk azoktól, akik ké
szek férjhez menni és gyermeket szülni- Mindezért egyfelől hely
telen lenne nőket „lelkészavatásban'1 részesíteni, vagyis egész 
életükre szólóan elkötelezni őket a nyilvános igeszolgálatra és meg
bízni őket a nyilvános igeszolgálat teljességével, másfelől azon
ban szükséges, hogy a nők a végzendő munkájuk szerint ünnepé
lyeslen „elhivattassanak11, ,,kibocsáttassanak" a szolgálatukra.

g) Jelenleg nem látszik szükségesnek, hogy az igeszolgálat 
egyik-másik ágára „elhívott11 nők a hivatalos szolgálatban vala
milyen formaruhát, liturgikus öltönyt viseljenek. A hivatali öltöny 
kérdése csak akkor válnék időszerűvé, hogyha itt-ott a végső 
szükségben nőknek kellene a lelkészek helyébe lépniük.

h) Jóllehet egyházunkban pillanatnyilag nem látszik szüksé
gesnek, hogy nők is kapjanak megbízást a nyilvános igeszolgálat 
teljességére, mégis kívánatos, hogy mindazok a nők, akik a nyil
vános igeszojlgálat több-kevesebb ágában való munkára készül
nek. minél alaposabb teológiai képzésben részesüljenek. Egyene
sen örvendetes, hogyha vállalják ugyanazt a teológiai tanulást, 
mint a férfiak, noha tudják, hogy a „lelkészi11 szolgálatra nem kap
nak majd képesítést és felavatást. Egyházunknak pedig vállalnia

263



264

kell azt a kockázatot, hogy a nők akadémiai képzésére fordított 
összeg nem a nyilvános igeszolgálatkan térül meg. Megtérül az 
másutt. A férfiak teológiai képzésében is van kockázat; kell is 
legyen, e nélkül nincs egészséges fegyelmezés és válogatás. Nők
nek a pillanatnyi szükségletnél nagyobb számban való képzését 
úgy kell látni, mint tartalék-munkaerőkről való józan gondos
kodást.
Mai külföldi példák '

A) A W ürttem brgi Evangélikus Országos Egyházban 1948-ban egy 
egyházi törvény a következeiképpen rendezte a „teológusniők” szolgálatát:

A teotógiusraő (Tiheolcigin) szolgálata a ikövetkező feladatokat öleli fel:
a) az istentiszteletein: igehirdetés asszonyok és leányok előtt prédikációiban, 
áhítatokon és bibliaórákon; b) a le! ki gondozásban: szolgálat asszonyok és 
leányok közt, a kórházak és bünitetőintózetelk női osztályain is fáz ottani 
úrvacsorát is belefoglalva); c) a tanításban: együttmunkáltoodáis a keresz
tyén oktatásban, mindietniekelőtt a leáinyosztályokban; d) a gyülekezetépítés
ben: együttmunkálkodás a gyülekezet, az egyiházlkörzet (kb. =  esperesség) 
és az országos egyház ifjúsági és nő-munlkáj.ábo; e) eigyüttimiunkálkodás az 
egyházi igazgatásban.

Ha különleges Ikörüliményeik követelik és megengedik, az egyházi fő
tanács a teológusnők feladatkörét általában vagy egyes eseteikben az egyház
községi tanács meghallgatásai után ideiglenesen kibővítheti.

A teológiai tanulmány befejezése és az I. teológiai szolgálati vizsgálat 
megállása után az országos egyház szolgálatába lépő teológusnőt az első 
szolgálatba való lépés előtt „elkötelezik” és a gyülekezet előtt „megáldják" 
(„wird verpflicihtet uind. . .  eiinigeiseigniet”). így kerül a teológulsnő az ú. n. 
nem-állandó szolgálatba, ebben a szolgálati címje Viikarin. Legalább három
évi szolgálat után a Vikarin kérheti a II. szolgálati vizsgálatra bocsáttatá- 
sát. Ennek letétele után a Viikariim átvehető az ú. n. állandó szolgálatba, 
amennyiben. vannak szabadi állások. Az állandó szolgálatiba átvett teológusnő 
tisztség-címe Pfarrvikarin. Ekkor kinevezési okiratot kap. (A Vikarin 
kb. =  lelkészhelyettesriő, a Pfarrvikarin kb. =parókiush3lyettesnő.) Az állandó 
szolgálatba való- átvétel után és jegy újabb állás elfoglalásaikor a teológus
nőt -a beiktatásnak megfelelő ünnepélyein a gyülekezet előtt „.bevezetik" 
hivatalába.

Olyan hivatali cselekményeiknél, amelyeknél a pap a talárt viseli, a 
teológusnő hasonló, az egyházi főtanács által elfogadott hivatali öltönyt 
visel.

A házasságkötéssel a teológusnő szolgálati viszonya befejeződik. Az 
egyházi főtanács kivételes esetekben! tovább is alkalmazhatja a teológusnőt 
nem-állandó szolgálatban.

Az egyházi törvény mindezeken kívül sok .más rendelkezést is* tartal
maz, pl. arról, hogy a teológusmők mennyiben; milyen joggal vqszneik részt 
az egyház igazgatásában,

B) Az Ausztriai Ágostai és Helvét Hitvallású Evangélikus Egyház
1949iből való alkotmánya a következőképpen rendezte a nők lelkészt szol
gálatát;

„A teológia női jelöltjei’’ megválaszthatok az. egyházközségi- képvi
selet által egy állandó .,Vikar ”-állásra a vallástanítáis végzésére, asszonyok 
leikigoridozására, az ifjúsági tnunlkár^ és a keresztyén szeretetmunkára, 
valamint a párókusnak a lelkészt hivatali munkáiban való segítésiére. Az 
egyházi főtanács a presbitériummal egyetértésben beoszthatja őket égy
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lelkészi hivatalhoz. Meg- vani rá a lehetőségük, hogy segéd lelkészi állásra 
pályázzanak, ha az az állás nem; lépi át az előbb ikijelölt hatásíkört. A prér 
dikációs-szolgálat és & szentségek kiszolgáltatása nincs nekik megengedvé. 
Neim ordinálják őket, de ünnepélyesem bevezetik őket szolgálatukba. A hiva
tali ruha viselése fenn van tartva az egyház papjainak (vagyis az óráinál- 
taknak). <J

Hogy házasságban élő nők lehetnek-e „Viikarim”-olk, erről egyenesen 
nem rendelkezik az1 "alkotmány, de arról -igen, hogy ők is, akárcsak a 
„Vikar'’-ok és a .,Rfarrhelfer“-ek bármikor visszahívhatók: visszahívhatja 
őket az egyházi főtanács.

Hasonlóképpen nincsen negatív rendelkezés arra vonatkozóan!, hogy 
nők nem lehetnek „Pfarrfaelfer"-ek, „gyülekezeti segédkéz őlk” (Gemeiníjfe- 
helfer), valláslanítók, orgonások. De említve vannak a gyüle’kezti növé- 
rek ( Gemeiindeschiwester) és külön van rendelkezés a nőkről a „Leiktorok”- 
riiál; erz pedig arra vall, hegy másféle segítésben! nem vették számításba a 
nők részvételét a lelkészi munkában. Bizonyos esetekben ú. m. olvasóisten- 
tisztetetei tartanak a gyülekezetekben, azokat pedig a „Lektor”-ok végzik, 
ezeik kötött szövegeket olvasnak fel, n(em jogosultak saját munkáikat fel
olvasni, vagy szabadtam prédikálni. Ilyen „Lektor”-okul „csak kivételes esetek
ben1' vani megengedve nők alkalmazása, akikor, ha „nincs jelen alkalmas 
férfi”.

C) Az egyik holland református egyház, a Hervormd Egyház 1948-ban
bizottságot küldött' ki „a nő és a tisztsétg” kérdésének a tanulmányozására. 
E bizottság jelentését 1950. márciusában tárgyalta az említett egyház 
egyetemes zsinata. Milyen eredimémyre jutott, -nem tudjuk, de tanulságos 
a bizottsági jelentés is.

A bizottság nem tudott egy-véleimémyre jutni. Ezért aztán voltaiképpen 
két jelentés készült. A bizottság egyik része megvizsgálta a férfi és a nő 
hasonlóságát és különbözőségét, meghatározta a iférfi és a nő különböző 
természetét, megállapította, ‘hogy a teremtéssel adott viszonylagos feladat
megosztás van férfi és nő között, aztán külön tanulmámyozta a férfi és a nő 
közötti ífeladatmegosztást a gyülekezetben szolgálatot illetően. Végül erre 
az eredményre jutott: A Szentlélek a nőknek is adta a szolgálat kegyelmi 
ajándékát. Isteni sokszor azokat Hívja el a lelkipásztori, presbiteri, diakómiai 
szolgálatra, akik a. legkevésbbé „alkalmasak” erre. Isten ellem való vétek 
az Isten által nőknek adbtt kegyelmi ajándékok elnyomása, elsorvasztásai, 
fejlődésük megakadályozása. „A Szenti rásmalk engedelmeskedve”, lehetővé 
keli tenni a nők tisztségviselését mindenféle egyházi szolgálatban.

Amíg a bizottságinak ez a réisz-e a karizmák szempontjából vizsgálta a 
kérdést, a .másik az egyházi hivatal, helyesebben — református gondolko
dással — az egyházi hivatalok álláspontjáról nézte azt. A „tisztség” gyö
kerét Krisztusban és az apostolságbao látta megalapozva, tisztségen a taní
tói és a kormányzói tisztséget értette és szintén „az ige világosságára” 
hivatkozva, így felelt: tisztséget ne viseljen nő. A nő helyén: van a szolgá
latban, a diiaikóniiai szolgálatban is, amennyiben ez szolgálatot és nem 
tisztségi kormányzást jelent. A nőnek a tanítói és kormányzó presbiteri 
tisztség legfeljebb különleges esetekben való, pl. a külmisszióban. Ezekben 
az esetekben a férjhez nem ment nőnek nagyobb előnye van és kell, hogy 
legyen, — mondja a jelentés.

Sólyom Jenő dr.



266

Tovább keressük a módszert
A gyermekek között végzendő egyházi tanító- és ige-szolgálat 

módszertani kérdése meglehetősen elhanyagolt terület volt egy-- 
há^unkban., A legtöbb katechetika, általában véve egyszerűen csak 
a világi tanítás didaktikai módszerét próbálta átültetni, illetve a 
hittan természetének megfelelően továbbfejleszteni. A gyermek
igehirdetés homiletikai felépítésére sem volt elegendő útmutatás. 
Pedig a módszer-kérdés a gyermekek között végzett szolgálatunk
nak nagyon döntő kérdése.

Teológiai és gyermeklélektani szempontból egyaránt átgon
dolt és a gyakorlatban is jól alkalmazható módszert jelentett a 
hazai evangélikus vasárnapi iskolai munka háború utáni próbál
kozásának irányába vágó „Jüng-módszer“. (Lásd: Jung—Tekus—■ 
Voöreös: Hogyan vezessek vasárnapi iskolát?) Ezt a módszert a 
gyermekbibliakörvezetői konferenciák széles körben terjesztették, 
sőt a módszernek a mai vallástanítási helyzetben való előnyös al
kalmazási tehetőségére katechetikai .szakembereink közül is fel
figyeltek.

A Jung-módszernek hiánya azonban, hogy csak a történetet 
tartalmazó alapigék esetében alkalmazható- A hazai evangélikus 
iskolai munka vezetőképző konferenciáin történtek ugyan kísérle
tek a tanítójeliegű textusok feldolgozási módszerének kialakítására, 
de ennek eredménye még nem forrott ki.

A módszer-kérdésben tanulságos lehet számunkra Aarni Voipio- 
nak, a gyakorlati teológia finnországi professzorának vasárnapi 
iskolai tanításaiból vett alábbi három példa. (A kidolgozott taní
tások „Lasten sunnuhtai" c. könyvében jelentek meg. Ebből kö
zölt rövidítve feldolgozásokat a finn vasárnapi iskolai lap, a 
„Pyhákoululehti", amelyn'ek 1950. évi 9. számából valók az alábbi 
vázlatok.) A vázlatok három egymásután következő vasárnapra 
szólnak. A finnek perikoparend alapján haladnak; abból a szem
pontból is érdemes megfigyelni Voipio professzor vázlatait, hogy 
mikénV próbálja közelvinni a sokszor egyáltalában nem gyermek- 
szerű textusokat (A három vázlat egyébként a Szentháromság 
ünnepe utáni vasárnapok sorából való.)

A tanítás élén az aranymondás áll. Nagyon ügyesen vezeti rá a 
beszélgetés fonalát mindjárt az „előkészítésben" (bevezetés) az 
aranymondásra., A bevezetésben mindig a „kapcsoló-ismétléses ér- 
deklődéskeltést“ alkalmazza. A múlt órai anyag -felismétlése után 
érkezik az aranymondáshoz- A sokszor egymástól egészen idegen 
témájú textusokat nagyon ügyesen tudja összekapcsolni a taní
tásnak ebben az előkészítő részében- Voipio mestere a hídverésrfek-
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Az aranymondás legalább háromszor kerül elő a tanításban: elején, 
a közepén és a végén. De többször is előkerülhet. Megfigyelhetjük, 
hogy tanításának közévpontjában az aranymondás áll. A célja, 
hogy az aranymondást világítsa meg. emlékeltesse és helyezze 
bele a gyermek leikébe. A tanítás minden egyes része az arany- 
mondást hordozza. Az aranymondás átvilágít az egész tanításon 
és lesz a tanítás külső és belső céljává.

E vázlatokban megmutatkozó módszeri elgondolást alaposan 
kellene kiértékelnünk és a kiértékelés eredményét hasznosítanunk. 
Tudomásunk szerint a .Fébé vasárnapi iskolai munkája rövidebb ideje 
foglalkozik is ezzel. A gyakorlati kipróbálás és a teológiai, lélek
tani, módszertani lemérés érdekében bocsátjuk most közzé 
Lupták Gyula fordításában a finn vázlatokat, hogy máris minél 
többen kapjanak segítséget belőle gyermekmunkájukhoz s minél 
többeknek legyen alkalma a további módszer-keresés tudatos vég
zéséhez.

Egyelőre a vázlatokhoz a következő mődszeri megjegyzése
ket fűzzük:

1. Az a benyomásunk, hogy ezt a módszert nem a történetet, 
hanem inkább a tanítást tartalmazó igéknél lehet jól és ered
ményesen felhasználni. Bibliai történetek feldolgozásához kevésbbé' 
látszik alkalmasnak. De hiszen éppen a tanító jellegű igék feldolgozá
sához hiányzik a megfelelő módszerünk hazai munkánkban. Annál 
értékesebb tehát számunkra a vázlatok felépítésének tanulmányo
zása. Igaz, el ne feledjük, a gyermekkort jól ki kell használnunk 
arra, hogy minél több bibliai történet váljon élménnyé és életté 
a gyermek számára, hiszen ez az életkor elsősorban alkalmas a 
bibliai történetek mély és életreszóló megragadására. Egészen 
másképen válik lelki tulajdonunkká egy-egy bibliai történet a 
gyermekkorban, mint a felnőttkorban. Olykor-olykor azonban 
jó tanító jellegű igéket is elővennünk s ebben az irányban most új 
biztatást kapunk az alábbi nagyon ügyes példákból.

2. A három szemelvény azt mutatja, hogy módszerének alkal
mazása révén a gyermekbibliakör, vagy katechézises gyermek
istentisztelet, inkább tanító és pásztori jelleget ölt. Az evangélizáló, 
hitébresztő vonás háttérbe kerül. Ezzel függ össze az a benyo
másunk is, hogy ez a módszer olyan csoportoknál használható jól, 
ahol a gyermekeknek már elég jó bibliaismeretük van s egyéb
ként is a vezető jól kézben tartja őket lelkileg. „Haladó“ gyermek
bibliakörben látszik előnyösnek a vázlatok módszere. Hozzátehet
jük: nagyobb gyermekekre szabottnak vehető.

3. Rendkívül ügyes, de egyéni módszer benyomását kelti, 
amely kiváló katechéta nehezen eltanulható sajátos műve..
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A szerző játszi könnyedséggel és változatosan dolgozik a mód
szerével. Figyeljük csak meg a három vázlat „alkalmazásit. Az 
elsőnél egyszerűen utal a zsoltároS Ászáfnak megelőzően elmon
dott történetére, a másodiknál egyetlen zárómondattal céloz a mi 
boldog halálunkra, a harmadiknál egy felbosszankodó ember tör
ténetének illusztrációjával alkalmaz. Szinte azt mondhatnánk: 
úgy alkalmaz, ahogyan éppen adódik, vagy nem adódik a meg
előző tanításából. Az ilyen egyéni módszer lenne az igazi, de 
számolnunk kell azzal, hogy keveseknek van ilyen kitűnő karizmája 
a gyermekszolgálathoz, mint amit Voipio professzor vázlataiban 
megcsillanj látunk. Ezért szükséges a stabilabb, lerögzíthetőbb és 
megtaníthatóbb módszer. Ebből következik, hogy az alábbi váz
latok megfigyelhető menetét és módszeri sajátosságait rendszeres 
módszerré keltene formálnunk, kidolgoznunk, hogy a gytarmek- 
bibliakörvezetőket megtaníthassuk a használatára.

4. Ahogyan a lung-módszernél az a kísértés, hogy mesévé 
tegyük a bibliai történetet, itt meg az a veszély áll elő, hogy a 
bibliai történet csupán egy elvont ige illusztrációjává lesz. Már 
pedig Istennek tetszett az ő igéjét történésben adni a világnak és 
nem csupán gondolatokban, tanban. A bibliai történésnek magának 
kell hatnia, mert abban van Isten üzenete s nem lehet csak el
mosódó háttere egy gondolati igének. — A másik felbukkanó kísértés 
a morálizmus veszélye. — Harmadik az alkalmazás hiányossága, 
így könnyen előfordulhat, hogy nem állítjuk bele a tárgyalt igét a 
gyermek életébe és nem fordítunk erre elegendő figyelmét, ha
nem megelégszünk azzal, hogy a gyermek a lelkére gyakorolt 
benyomással és az aranymondás ismeretével eltávozzék, a Szent- 
lélekre bízva azt, hogy miként ..alkalmazza" a hallottakat a gyer
mek életében. Ez a bizodalmunk helyes, de megvalósulása érde
kében mégis többet kell fáradoznunk konkrét alkalmazással.

ő. Mindez a kritikai megjegyzés csak kiemeli a vázlatoknak 
rendkívüli értékéi. Kár, hogy hamarább nem szereztünk tudomást 
Voipio könyvéről, mert ha tanításait a hazai gyermekbibiiakör- 
vezetők kezébe adhattuk volna, egészen döntő módon segíthettük 
volna elő hűséges szolgálatukat és sok lelkésztestvérünknek 
nyújthattunk volna hasznos szolgálati segítséget. (V. L)

*

Itt következnek a vázlatok:
1. Ne gyüjtsetek magatoknak kincseket. (Máté 6, 19—26.)

■ 2. A meghalás nyereség- (Fii. 1, 19—26.)
3. A szívből származnak a gonosz gondolatok. (Márk 7, 5—23.)
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Ne gyüjtsetek magatoknak kincseket
Texim: Máté 6 : 19—21.
Belső cél: Lgyan-az. mint az aranymondás.
Aranymondás: Ne gyűjt.seték magatoknak kincseket a földön, hanem 

gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. (Máté 6 : 19/a, 20/a.)
V á z l a t .

Előkészítés: Legutóbb arról beszélgettünk, hogyan járt Jézus a názáreti, 
zsinagógában? (Lk. 4:16—30.). Mit csinált ott Jézus? Miért haragudtak meg 
rá az emberek? Milyenek voltak? (Büszkék, mert lenézték a názáreti ács fiát). 
Mit is mondott arany-mondásunk ,a büszke emberekről!? (Isten a kévéi,yeitnek 
ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet iád. I. Pét. 5:5.): Mit cselekedett 
Jézus a büszke názáretiekkel? (Elhagyta őket). Vigyázzunk, nehogy mi is 
büszkékké legyünk, nehogy tőlünk is el kelljen távoznia Jézusnak s egyedül 
ne hagyjon bennünket is.

Ma ennél jobb dologról fogunk beszélgetni, mert kincsekről lesz alkal
munk hallani. Mit nevezünk kincsnek? Milyen kincsei lehetnek a gyermekek
nek? És mit mond Jézus özeikről a dolgokról? „Ne gyüjtsetek magatoknak 
kincseket. . . “ -stb. Megtanítjuk áz ■ aranymondfjst.

Elbeszélés: I. rész. Jézus 'Látta, hogy az emberek sokféle dolgot kincsnek 
tartanak. Egyesek a finom ruhákat szeretik, és annyit szereznék belőlük, hogy 
nem is tudják mind használni. Ládákba, szekrényekbe, kamrákba rakják, 
szegyszer csak azt veszik észre, hogy az elraktározott ruhák tele vannak apró 
lukacskákkal. Vájjon mi történt velük?

Más gazdag emberek szép harci szerszámokat gyűjtöttek maguknak: 
kardokat, tőröket és mást drága vaseszközöket. Azonban gyakran ők is rosszul 
jártak kincseikkel. Mi tudja megemészteni a vasat egészen?

Van-e jobb fém, mint a vas, olyan, ami nem rozsdásodik meg? -Ezért 
-aztán sok ember arany- és ezüst-tárgyakat gyűjt magának kincsül. De az 
efajta kincseknek is megvan a maga veszedelme. Mit tehetnek a gonosz embe
rek az ilyen kincsekkel?

Most megértitek, miért mondja Jézus: „Ne gyüjtsetek. . . “ stb? Miért 
hiábavaló dolog ilyenféle kincseket gyűjteni? Végül pedig mikor vesztünk el 
minden ilyenfajta kincset?

II. rész. Azonban van olyan dolog is, ami nem vész el, hacsak kész
akarva .cl nem veszítjük. Arra céloz aranymondásunk második része: „Hanem 
gyüjtsetek. . . “ Elolvassuk az egész textust. Mik lehetnek azok a  mennyei 
kincsek, amelyeket a szegény emberek is megszerezhetnek maguknak? Elmon
dok egy történetet, amely megvilágítja a dolgot (lásd 73. zsolt.)-:

V-olt egy szegény ember, Aszáf, aki sokszor gondolkodott így magában: 
De jó volna, ha -gazdagabb volnék! Azonban mindig szegény maradt. Volt 
neki egy nagyon gazdag és büszke szomszédja, aki megvetette a szegényeket 
és azt mondogatta: Nelk-e-m nincs szükségem az Istenre. Aszáf azo-n csodál
kozott magában, hogy hogyan engedheti -az Isten, h-ogy az istentelen szomszéd 
olyan gazdag legyen? Egyszer aztán a gazdag ember megbetegedett. Borzasztó 
halálfélelem gyötörte. Végül is meghalt, s akkor azt mondták a-z emberek: 
Szörnyű halála vo-lt. Akkor értette meg Aszáf: A gazdagság és a kincsek nem 
jelentenek semmit sem. Mind elvétetik az -embertől. Nekem drágább kincsem 
van. Nekem kincsem van a mennyben. Ez -az én kincsem: Nekem Istenein 
van ,a mennyekben, aki mégis -egészen közel van hozzám. Boldog vagyok,
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meri „az Istennek közelsége olyan igen jó nékem.“ Boldogságában énekelte 
Aszáf ezt a gyönyörű éneket, amit a 73. zsoltárban olvashatunk.

Alkalmazás: Mi is volt a szegény Aszóinak a kincse? Nekünk is Isten 
a legdrágább kincsünk. Hogy miképpen őrizhetjük meg ezt a kincsünket, 
arra nézve is kapunk Aszóitól tanácsot. Jgy mondja: Mindenkor Istennel 
maradok (23. .v.) és csak az Űr Istenbe vetem reménységemet (28. v.) Tegyet- 
tek ti is így és „Ne gyüjtsetek magatoknak. . stb. Ismételgetjük az 
aranymondást.

A m eghalás nyereség
Textus: Fil. 1:19—26.
'Belső cél: Ne félj a haláltól!
Aranymondás: A meghalás nyereség. (Fil. 1:21.)

V á z l a t .
Előkészítés: Mit is nevezünk kincsnek? Mit mondott Jézus a kincsekről? 

Milyen kincseket gyűjthetünk a földön? Mi a hibája mindegyiknök? — Milyen 
kincsünk van nekünk a mennyekben? Miért drágább kincsünk Ő, mint bármi 
más? Azért, mert akiknek Isten a kincsük, azok boldogan halnak meg, mert 
van Istenük itt is és a mennyekben is. Hogyan őrizhetjük meg ezt a kin
csünket?

Ma olyan férfiről hallunk, aki szívesen halt volna meg, mert kincse 
volt a mennyekben. Ö mondotta: „A meghalás nyereség.“ Tanuljuk meg 
aranymondásul. Ennek a férfinek a neve Pál volt.

Kicsoda volt ez a Pál? Kiket ismertek más apostolokat? Hogyan lett 
Pál Jézus tanítványává? Aranymondásunk igéjét Pál írta egy levélben, ami
kor azt gondolta, hogy hamarosan meg kell halnia..

Elbeszélés: l. rész. Jézus ellenségei haragudtak Pálra is. Egyszer, ami
kor Jeruzsálemben járt, meg támadták, fogságba vetették, és egy nagy városba: 
Rómába küldték, oda, ahol a császár lakott. Remélték, hogy a császár majd 
halálra fogja ítélni.

Pál már öreg ember volt, amikor Rómába fogságba jutott. Nem foly
tathatta tovább munkáját és nagyon egyedül volt. Olykor hozott néki valaki 
eledelt, de gyakran kellett éheznie is.

II- rész. Egy napon messze földről érkeZelt vendég Pálhoz. „Nicsak, 
Epafr.oditus'.“ kiáltott fel Pál örvendezve. A vendég üdvözletei hozott Pálnak 
Filippi városából, ahol több évvel az előtt fordult meg Pál apostol. Mielőtt 
Pál ott járt, senki sem tudott semmit Jézusról, miikor aztán elhagyta Filippit, 
sokan maradtak ott olyanok, akik hittek a Jézus Krisztusban. Most meg
hallották, hogy Pál fogságban van, és elküldték lEpa.froditust, hogy látogassa 
meg és vigyen neki nagyobb összeg pénzt, hogy ne kelljen a fogságban hiányt 
szenvednie.

III. rész. Epaifroditus Pál örömére hosszabb ideig maradhatott Rómában. 
Mikor aztán végül is haza kellett mennie Filippibe, Pál hosszú levelet küldött 
általa a filippibelieknék. Ebben a levélben vannak ezek az igék: A meghalás 
nyereség. Ezzel kapcsolatban írja: „Nem tudom még, halálra fog-e engem 
ítélni a császár? Hallottam, hogy ti imádkoztok értem, s tudom, hogy nekem 
javamra van. Nem tudom, mit kívánnék szívesebben: élni vagy meghalni? 
A magam részéről szeretnék meghalni és Krisztussal lenni, mert az sokkal
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inkább jobb, de ha nektek szükségetek van rám, akkor még lehetséges, hogy 
az Isten élni enged és akikor azért is dicsérni sfogjuk az Istent“. — A nagyobb 
gyermekekkel fel olvastatjuk a textust.

A lilippibelieknek nagy örömöt szerzett Pál apostol üdvözlete és örven
dező levele. Pált is felvidította az, hogy olyan jó barátai vannak néki és 
gondot viselnek róla. — Végüil aztán tényleg az történt, hogy Pál apostolit 
halálra ítélték, és a császár parancsára karddal lefejezték. Sokan borzasztóan 
féltek volna a helyében. Miért nem félt Pál? Mit gondolt ő a halálról? Ha 
nekünk is Isten és Jézus a kincsünk, akkor mi is szívesen megyünk a halálba 
és boldogan tudjuk, hogy a meghalás nyereség.

A szívből származnak a gonosz gondolatok
Textus: Márk 7:5—23.
Belső cél: Imádkozzál szíved tisztaságáért.
Aranymondás: Belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gon

dolatok. (Márk 7:21.)
V á z l a t .

Előkészítés: Kiről beszéltünk a múlt órán? Miért akarták a zsidók 
megölni Pál apostolt? Kihez küldték, hogy ítélje el? Hogyan folyt Pál élete 
a császár székvárosában, Rómában? Kik gondoskodtak Pál apostolról fogsága 
alatt? Mi jót tett valamikor Pál a filippibelíekkel? Mimódon tudott még fog
ságában is segítségükre lenni? Mi volt ebből a levélből az aranymondásunk? 
Mi volt Pál legdrágább kincse, ha így tudott beszélni? Azért nem félt tehát 
a haláltól.

Pál ellenségei előbb kinek az ellenségei voltak? Amint Pált még akarták 
ölni, épp úgy Krisztust is meg akarták ölni. Mielőtt azonban ez bekövetkezett 
volna, gyakran ott voltak Krisztus közelében és mindenféle rosszat beszéllek 
róla és tanítványairól. Egyszer Jézus megfeddette őket és azt mondta nékik: 
„Belülről, az emberek szívéből.. .“ stb. Megtanítjuk az aranymondást.

Elbeszélés: 1. rész. Jézus ellenségei tanult emberek voltak: írástudók és 
farizeusok. Állandóan aprólékos szabályokon törték a fejüket, hogy mii sza
bad és mit nem szabad az embereknek tenni. Hány parancsolatot adott Isten 
az embereknek? Az írástudók pedig még sok százat találtak ki. Egyes paran
csolataik jók voltak ugyan, de nagyon sok hiábavaló volt közöttük, némelyik 
pedig egészen téves is volt. Jézus és taníványai nem is engedelmeskedhettek 
ezeknek a hiábavaló és téves parancsolatoknak.

II. rész. Az Írástudók so‘k mindent tisztátalannak tartottak, ami kívülről 
megy be az emberbe. Hosszú listát állítottak össze a különféle eledelekből, 
és minden egyes eledelről megállapították: „Ezt meg szabad enni, ezt meg 
nem szabad megenni/1 Ha a tilalmas eledelből eszel, tisztátalanná válsz. A 
tilalmak felállításánál nem az volt a  szempontjuk, hogy némelyik eledel ártal
mas és egészségtelen, hanem egészen jó ételeket is tisztátalannak mondtak, 
és fogyasztásukat eltiltották. Ilyenkor mondta Jézus: „Nem az teszi tisztá
talanná és bűnössé az embert, amit megeszik. .Az eledel kívülről jön és a 
gyomorba megy. Az teszi tisztátalanná az embert, :ami belülről jön ki, mert 
belülről, az emberek szívéből származnak icr gonosz gondolatok és mindért 
más gonoszság és bűn. „Gyakorolgassuk az aranymondást.**
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Az írástudók nagyon ügyeltek arra, hogy tisztátalan dolgot ne egyenek, 
szivükből azonban gonosz gondolatok indultaik ki. Mit akartak tenni Jézus
sal? Mit gondoltak ki ellene? És az nem is maradt csak gondolat. Milyen- 
cselekedet született gondolataikból? — A nagyobb gyermekekkel felolvastatjuk 
a textust.

Alkalmazás. Sokfél© gonosz gondolat szánmazhatik a  szívből. Egy ember
nek a szívében olyasféle gonoszság lakozott, hogy igen gyakran mérgessé lett. 
De mindig azt gondolta, hogy ez kívülről származik, okozói a gonosz .embe
rek. Ha nem bosszantanának fel, mindig jó tudnék lenni — gondolta magá
ban. Elmegyek, kunyhóit1 építek magamnak az erdőben, ott legalább nem 
fog felbosszantani senki sem. Kiment az erdőbe és mimikához látott. Meg
szondázott, Egy sziidarésből friss víz csordogált. Korsóját a csurgás alá állí
totta, hogy vizet gyűjtsön magának. Azonban a korsó felborult. Megint fel
állította. Megint felborult. Mikor harmadszor is felborult, méregbe gurult, 
felkapta ia korsót és odacsapta, a  sziklához, hogy ezer darabra törött szét.. 
Ekkor azonban észbe kapott és megvilágosodott előtte, hogy a mérgelődő S 
most nem más emberektől származott, nem kívülről jött befelé a szívébe, 
hanem belülről, a szívéből indult ki. Fogta magát, azonnal visszafnent,azr 
embereik közé, keresztyén testvérei közé, hogy tanácsot adjanak néki és 
imádkezanak érte, hogy a szíve megváltozhasson.

Mindnyájunknak imádkoznunk kell, hogy a mi .szívünket is változtassa 
meg az Isten. Mi végett van szükségünk erre? Mer! onnan „belülről, az embe
rek szívéből származnak a gonosz gondolatok“. (Aorni Voipio — Lupták Gyula.)

A  jöven d ő Ielk észnem zedék
igehirdető műhelyéből

Teológusaink készülnek a szolgálatra. Én, aki közöttük élek, 
legjobban tudom, hogy mennyi nyomorúsággal, bűnnel,' hiányossággal 
és hibával küzködnek. Mégis, lehetetlen észre nem venni, hogy Isten 
Lelke dolgozik közöttük, látásuk élesedik, teológiai tájékozódásuk 
mélyül és tisztul. Egyházunk Martin-kemencéjének mondotta nemré
giben a lelkésznevelést hozzám írt levelében egyik püspökünk. Való
ban, olyan ez, mint a kohó. Sokszor elviselhetetlen mellette állni, de 
ami benne forr, kavarog, salakot hány, abból formálja Isten az 
utánunk lépő papi nemzedéket.

Az igehirdető szolgálatukra való készülésükből mutatok meg
most néhány különböző válfajú példát azoknak, akik az idősebb 
szolgatárs szere telével kísérik figyelemmel a fiatalok fejlődését. Ezek 
az ó munkáik. így keresik az örök ige mai megszólaltatását. A textus- 
szerűség, életközelség, Krisztusról való bizonyságtétel és az alkalma
zás szempontjából figyeljük meg a fiatalok e munkáit.

F e h é r  K á r o l y  somlószültősi, III. éves teológus a homiletikai gya
korlatok során kapta a feladatot, hogy készítsen igehirdetési vázlatot böjt ét- 
vasárnapjának eisenachi perikópája alapján falusi gyülekezet számára.

János 6, 47—57: „Bizony, bizony mondom nektek: A ki énbennem hisz, örök é le te  
van annak. Én vagyok az é le tnek  kenyere. A ti a tyáitok  a mannát e tték  a pusztában,.
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és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kik i egyék belőle és 
és  meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér, am ely a mennyből szállo tt alá; ha valaki 
eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, am elyet én adok, az én testem , 
am elyet én adok a világ é le téért. T usakodának azé rt a zsidók egymás között, mondván; 
Mimódon adhatja ez nékünk a te sté t, hogy azt együk? Monda azért nékik  Jézus: Bizony, 
bizony mondom nék tek : Ha nem eszitek az em ber Fiának te s té t és nem isszátok az ő 
vérét, nincs é le t bennetek. A ki eszi az én testem et és issza az én vérem et, örök é le te  
van annak, és én feltám asztom  azt az utolsó napon. M ert az én testem  bizony étel és az 
én vérem bizony ita l. A ki eszi az én testem et és issza az én vérem et, az énbennem 
lakozik és én is abban. Am iként e lküldött engem az élő A tya, és én az A tya által élek : 
akkén t az is, ak i engem eszik, é l én általam /*'

Egy hét munkája van megölettek. Izmaitokban talán még most is ott 
•dobol a munka üteme. És amikor a holnap képp jelenik meg előttetek, szinte 
látjátok magatokat veritékesan, belefeszülve a munkába. A kenyérért. És vele 
együtt az életért!

De ma elénk áll Jézus: „Én vagyok az élet kenyere.11
Nagyon jól tudjátok, hogy kenyér és élet között milyen szoros a kap

csolat. Mai kenyérből lesz a  holnapi élet. így vallód és közben elfeledkezel 
arról a napról, amelyen a mai kenyér nem ifűtheti a holnapi élet motorját, 
mert a halál állj-t parancsol. Gondold meg ezt és talán egy kiesd! bizony
talankodni kezdesz, hogy az asztalodon fekvő kenyér megérdemti-e a kenyér 
nevet?

Olyan kenyérre van szükséged, amelyik nem hull ki a halál pillanatában 
-a szádból, hanem legyőzi a halált. Ez Jézus. Nem mi találjuk ki Róla. Ö 
Maga mondja Magáról.

De nem csupán beszéli. Jézus sohasem csak beszél. Cselekszik. Adja 
Magát, mint az élet kenyerét. Amikor ezt mondja, már a keresztet látja. Nézz 
te is oda! A kereszten mag van szegve, meg van törve Jézus Kriszfus, az élet 

•kenyerei Isten ikönyörülő szeretetének ajándéka ö! Nélküle el nem lehetsz, 
ha igazán élni akarsz.

Testvér, ne csak nézd a kereszten megtört kenyeret! Puszta nézésből 
még senkinek sem lelt élete. Enned kell a Kenyérből! Hogyan? Valaki azt 
mondta; „Higyj és ettél!“ Adjon neked Isten éhezést az igazi Kenyér után.

, Számodra már nem csak az előrenézés útja áll lehetőségként. Az első 
Nagypéntek óta minden úrvacsorái oltár azt prédikálja, hegy itt és most 
szolgál Jézus Krisztus éleiül és italul az ■örökéletre. A mából lehet remény
séged az utolsó napra, a feltámadásra, hiszen máris igazán élsz, ha Jézus 
Krisztus lehet a kenyér a számodra.

Lehel, hogy ami eddig elhangzott, éppen úgy botránya számodra, ahogy 
a zsidóknak is az volt. Jézus nem magyarázkodik neked sem. Csak a tényt 
■állapítja meg újra. A tény pedig ítélet: ha nem esztek, nincs életetek!

- Akinek nem gondja a mindennapi, gondolja meg, hogy csak a halál 
piíanatáig tart gondtalansága!

Akinek gond és gyötrődés, vigyázzon, nehogy azért törje össze magát, 
ami csak árnyéka az igazi Kenyérnek és az ajándékot, Jézus Krisztust, a 
megszegett Kenyeret pedig semmibe veszi!

Aki pedig éhes az igazira, hallja ki a mi Urunk igéjéből a hívást is: 
„Jöjjetek, lássátok és ízleljétek, milyen jóságos az Ür!“ (34. zsolt.) Ámen.

*

M a d o c s a i  M i k l ó s ,  ugyancsak III. éves teológus, a 'Lelkésznevelő 
Intézet esti áhítatainál? keretében — Péter I. levelének folyamatos olvasása 
során ■— szólaltatta meg a teológusok számára szóló üzenetként az egyik 
szakaszt. 'Bevezetésében a megelőző esti igehirdetéshez, a 2. rész utolsó verséi
hez kapcsolódik.
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I, P é te r 3, 1—7; ,,H asonlóképpen az asszonyok engedelm eskedjenek az ő férjüknek, 
hogy ha ném elyek nem engedelm eskednének is az igének, feleségük m agaviseleté á lta l 
ige nélkül is m egnyeressenek: szemlélvén a t i  félelem ben való feddhetetlen  é le te tek e t, 
ak iknek  ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak fe lrakásából vagy 
öltözékek ielvevéséböl való; hanem  a szívnek e lre jte tt em bere, a szelíd és csendes lélek  
rcm clhatatlanságával, ami igen becses az Isten e lő tt. M ert így ékesíte tték  m agokat hajdan 
ama szent asszonyok is, ak ik  Istenben rem énykedtek, engedelm eskedvén az ő férjüknek. 
M iként Sára  engedelm eskedett Á brahám nak, urának nevezvén őt; akinek gyerm ekei le ttek , 
ha jó t cselekesztek, és semmi félelem től nem re tteg tek . A férfiak  hasonlóképpen, együtt 
lak janak  értelm es módon feleségükkel, az asszonyi nem nek, mint gyöngébb edénynek 
tisz tességet tévén, mint ak ik  örökös társaik  az é le t kegyelm ében; hogy a ti im ádságaitok 
meg ne h iú su ljan ak /1

Az értünk megsebesített és keresztre feszített Krisztusról szóló bizony
ságtétel után idegenül, szinte profánul hangzanak ezek a szavak. Mintha egy 
szépen induló prédikációt szakítania félbe az apostol és kezdene megint valami 
egészen másról és másodrangú kérdésről beszélni, elhagyva az „egy szükséges 
dolgot", a keresztről való beszédei.

És hogy ezt így látjuk, hogy konstatáljuk ezt a törést, ez azt jelenti, 
hogy az igehirdetést és a hétköznapot, a keresztyénséget és az életet egymás
tól különálló, idegen dolognak tartjuk. Amire ez a textus meg akar tanítani, 
éppen az, hogy a y,keresztyén élet" egy szó hogy a hit és^a hétköznap 
elválaszthatatlan egymástól.

Keresztyén élet a családban. Erről szól ennek a mai igének az üzenete. 
Előre mutat ez az ige, tehát nekünk is előre kel! nézni.

A keresztyén csalódban életté lesz az ige. Életté és valósággá, hogy ez 
az élet megint igévé lehessen. . .  így marad meg, így plán lóló dik mindig 
tovább a hit az életté vált igén keresztül. Ez, az így napról-napra megújuló 
hit engedelmességet, szelídséget és reménységet teremt és ezen felül elvégzi 
a legnagyobb csodát, hogy férj és feleség az örök élet kegyelmének örökösei 
lesznek. — így születik és így marad meg a keresztyén élet a családban.

Mindez pedig nem másodrangú kérdés. Imádságainknak — bűnbocsá
natért és kegyelemért könyörgő imádságainknak is — a meghallgatása függ 
ettől. — Hit és üdvösség nincs keresztyén élet nélkül. Imádkozzunk már most 
is sokat azért, csöndesen és alázatosan, hogy családi életünk majd igazi 
keresztyén élet lehessen, ahol semmi sem máz, Semmi sem külsőség, hanem 
minden élet és valóság, s ahoil csendben és rejtetten, de igazzá lesz Krisztus 
tanítása.

Előre mutat ez az ige, de formálni és alakítani akarja most is az 
életünket, hogy párkeresésünkben is megvalósuljon a keresztyén élei. Ámen.

*
K i n c z l e r  í r é n  nőteológusnak homitetikai gyakorlatként az volt 

a feladata, hogy készítsen külvárosi munkáscsaládnál tartandó háziáhifatot. 
Az áhitat szövege előtt a készülésnek a menetét kellett írásban rögzítenie. 
Ennek következőképpen tett eleget:

Mikor megkaptam a feladatot, nem a mondanivalómra gondoltam e’ő- 
szöt. de azokra az emberekre, akikhez nekem szólni kell. A szabad választás 
lehetősége állt előttem, azonban úgy éreztem, hogy valójában csak egy 
hányba mehetek.

Azokkal az emberekkel kell szembenéznem, akikkel kint az élétben leg
gyakrabban találkozom maid és akikért való harc a legnehezebb lesz. A 
szituációt a következőképpen vettem.

Külvárosi negyed. A férfi gyári munkás, .akit az élet keménnyé gyúrt. 
Gyakran iszik. A munkásasszony beleszürkült a sorsába. Gyermekeiket laza 
kapcsolat fűzi a szülőkhöz, inkább csak aludni járnak haza. Magam m ár
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voltam náluk, ismernek, szívesen is fogadnak, de igét} hirdetni-most szeret
nék először náluk.

fizuián, hogy látom magam elölt a helyzetképet, kerülök a kérdés e lé í
rni? mondjak nekik? Érzem, hogy nem fejthetek ki nekik egy textust önma
gában. Meg kell keresnem lelkűkben azt a pontot, mely leginkább megsebzett 
és az evangéliumot úgy megszólaltatnom, hogy nekik éppen ezen a ponton 
adjon választ.

Keresem és azt látom meg, hogy ezeknek az embereknek a lelke mélyén 
az Isten-kérdés ég. Kérésük az Istent az életük nyomorúságában, de nem. 
találják. A gyermekkorból beléjük nevelt gondviseléshit szétszakadozik és 
szívük megkeményedik. Isten és az élet küzdelme, ez a kérdésük és ez vár 
lelkipásztori feleletre.

Érzem a kérdés súlyát, a Krisztusról szóló beszéd botrányát, tehetet
lenségemet és hitetlenségemet. Hogyan feleljek erre a kérdésre?

Előadás közben', igehallgatáskor és a magam csendjében lassan tisztul 
bennem a válasz, a

belső cél: Istent kell hirdetni nekem. Az ő földhöz tapadt tekintetüket 
felemelni az Isten szeretetére és ebből a távlatból megmutatni az ő életüket.

Ezután olyan igét keresek, mely tömören és röviden mindezt magába 
foglalja.'Úgy gondolom, hogy egy rövid mondat, néhány szó élesen fülükbe 
vésődik és a Lélek által talán egyszer meg is világosodik.

így találom meg I. Ján, 4, 16/b-t: „az Isten szeretet“ A helyzettől füg
getlenül a magam számára keresem most már az ige értelmét.

Elolvasom az eredeti szövegben az egész szakasz összefüggésében a vá
lasztott igét; látom, hogy megvan önmagában az értelme. A szakasz exegézisé- 
ből azokat tudom közvetlenül felhasználni, melyek Istenről szólnak (9. és 
16. v.). Az „agapé“ újíestamentomi jelentését keresem és keresem a mélységét.

Ezután az anyaggyűjtés után mindezt összefüggésbe próbálom hozni 
a szituációval. Próbálom megalkotni a mondanivalóm vázlatát. A csúcspontot 
látom: Istennek Jézus Krisztusban megnyilatkozó szeretete. Az életből kell 
ide eljutni és innen vissza kell térni az életbe.

Ezután vázlatot ad, majd következik a házi áhítatának szövege.

Negyediknek homiletikai szeminárium keretében bírálatként elhangzott 
„eltenvázlat“-ot mutatok be. A kijelölt honiilétának szabadon választott textus 
alapján március 15-i igehirdetését kellett készítenie. A bíráló a kritikai meg
jegyzései mellett maga is feldolgozta ugyanazt a textust. Feldolgozásában 
értékesítette a hcmiléta jó meglátásait, de mégis új és döntő mozzanatot 
ragadott meg az igében. Az „ellenvázlat ot“ készítő bíráló.’ Z síi g mo ri'd y 
Á r p á d ,  ugyancsak III. éves budapesti teológus.

Józsué 24, 1—15: ,,Józsué pedig összegyűlté Izraelnek  minden nem zetségét Sikem be, 
és előhívó Izraelnek  véneit, le je it, b író it és felügyelőit, és oda állának az Ür elébe. És 
monda Józsué az egész népnek; Ezt m ondja az Ür, Izraelnek Istene: A  folyóvízen tűi 
lakoztak  régente  a t i  a tyá itok : Tháré, Á brahám nak aty ja és N ákhórnak a ty ja , és idegen 
isteneknek szolgáltak vala. De áthozám a ti a ty á ito k a t, Ábrahám ot, a folyóvíz fulsó o ldalá
ró l, és elhordozám őt az egész Kánaán földjén, és megsokasítám  az ő m agvát; és adóm 
nék i Izsákot. Izsáknak pedig adóm Jákobo t és Ézsaut. És Ézsaunak a Seir hegyét adám  
birtokul, Jákob  pedig és az ő fiai aíám enének Égyíptomba. M aid elküldém  Mózest és 
Á ront, és megverem Egyiptom ot úgy, ahogy cselekedtem  vala közöttök; azután pedig 
kihoztalak  vala tite k e t. És kihoztam a ti a ty á ito k a t Egyiptomból, és ju tá tok  a tengerhez, 
és üzék az egyiptom iak a ti a tyáitokat szekerekkel és lovasokkal a V eres-tengerig. A kkor 
az Űrhöz kiálltának , és hom ályt vete ti közétek  és az egyiptom iak közé, és rájuk vívó 
a tengert és e lborítá  őket. Szem eitek is lá tták  azt, am it cselekedtem  vala az egyiptom iak
kal; ti pedig sok ideig lakoztatok  a pusztában. M ajd elhozálak titek e t az Em oreusok
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le idé re , ak ik  túl lak tak  va!a a Jordánon , és hadakozának ellenetek ; de kezetekbe adám 
ő ket, és b irá tok  az ő földüket, őke t pedig eltörlém  a ti o rcá tok  elől. Majd fe’kele Bálák, 
a  Czippor íia , M oábnak k irálya, és hadakozék Izraellel, és elkülde és h ivatá Bálám ot, 
a Beór íiá t, hogy átkozzon meg titek e t. De nem akarém  meghallgatni Bálámot, ezé rt áldva 
áldott vala titek e t, és m egszabaditálak titek e t az ő kezéből. M ajd álta ljövétek  a Jordánon, 
és ju tá tok  Jerikhóba, és hadakozának veletek Jerikhónak  urai: az Em oreus, Perízeus, 
K arancus, K hitteus, Girgazeus, Kliivveus és Jebuzeus; de kezetekbe adám őket. M ert 
elbocsátám  e lő tte tek  a darázsokat, és Szék azokat elő le tek : az Em oreusok ké t k irá lyá t, 
de nem a te  fegyvered által, de nem a te kézíved által! És adék néktek  földet, am elyben 
nem m unkálkodtál, és városokat, am elyeket nem ép íte tte tek  vala, mégis bennök lak tok ; 
szőlőket és olajfákat, am elyeket nem ti ü lte tte tek , de esztek  azokról. A zért há t fé ljé tek  
az U rat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el az is teneket, 
ak iknek szolgáltak  a ti a tyáitok  tú l a folyóvízen és Egyiptom ban, szolgáljatok az U rnák. 
Hogyha pedig rossznak lá tjá to k  azt, hogy szolgáljatok az U rnák: válasszatok m agatoknak 
még ma, ak it szolgáljatok; akár azokat az isteneket, ak iknek  a ti a tyáitok  szolgáltak, 
amíg túl valának a folyóvízen, ak ár az Em oreusok is teneit, akinek íö ld jén  lakoztok: 
én azonban és az én házam az U rnák szolgálunk/*

1951 március 15-én 1848 március 15-re emlékezünk. Közben megszólít 
az élő Isten és szemléltető oktatást ad történelemből.

Mindnyájan megtapasztaltuk a magunk bőrén, hogy nem könnyű dolog 
történelmi időket élni. Súlyos idők azok, ha a messziség nem szépíti meg. 
Az ember kiizködve keresi értelmét, hogy eligazodjék benne, Igazi értelme 
azonban csak Isten embere és Isten népe előtt tárul fel,

1848 nálunk a feudalizmus csődjét, új gazdasági és társadalmi rend 
-beköszöntését jelentette. Vért, könnyet és verítéket hozott a változás. De új 
világban az élet új medret keresett és folyt tovább.

Ma újabb fordulat következett be. A második világháború vége a 
feudál-kapitalizmus helyébe a szocializmus kialakuló világát hozta meg hoz
zánk. A párt emberei tudjak legjobban, hogy ez sem ment küzdelmek nélkül. 
De az új világban az éleinek — ti életeteknek is — új medret kell1 keresnie, 
hogy tovább folyjék. Ebben akar Isten eligazítani.

Isten iskolájának szemléltető nemzete három és félezer éve jutott ehhez 
fogható gazdasági és társadalmi fordulóhoz. Az Egyiptomban robotra fogott 
-pásztornép pusztai vándorlása után elfoglalta Kánaánt és áttért a letelepült 
földművelő életformára. Ez sem ment vér, könny és verejték nélkül. És hogy 
az ói világban megtalálja az élet a medrét, azért hívta össze a silkemi ország- 

-gyű'ést Józsué.
A nép megtapasztalta a pusztáiban a Vörös-tengertől kezdve az Űr 

csodálatos szabadító vezetését. Karikacsapásra jöttek megmagyarázható és 
nehezen megfogható természeti jelenségek, — mert az Űr a természeti és 
gazdasági életnek is Ura. Ellenségeik hatalmi és szellemi fegyverei csődöt 
mondtak. Igaz, hogy egy keménynyakú nemzedék kihalt a pusztában, de ez 
is beletartozott a történelem Urának tervébe.

Az Egyiptomból kivezetett nép még nem felejtette el ősei pogány Iste
neit és pogány erkölcsét. Most pedig az új életformában új bálványok kísér
tései várlak rájuk. —« Isten nem ezt szánta az új lehetőségnek. Az új élet
formát igen —, de az új isteneket nem. És a régi életforma, vagy a régi 
bálványok őrizgetését sem.

Hogy ezt az új lehetőség előtt álló ember lássa, és ereje legyen Isten 
mellett dönteni, azért kellett Józsuának elmondania, hogy ki az Űr, mit tett 

-értük, mit akar —- és hogy ez az ő Ura.
így mondom ma neked: Krisztus az Űr! Ahelyett, hogy eltörölt volna, 

a halált járta meg érted, és. azt akarja, hogy Nékii szolgálj. —1 Lehet np.m 
-Visszasírnod Egyiptomot és nem imádnod a Beátokat, mert meghalt bűneid



ért, és feltámadása erejét nyújtja űrökre új életben járásodhoz. Igent mon-, 
daszí-e rá velem, az személy szerint dűl el.

.Ha az Ür előtt akarsz járni, Neki dolgozni és élni, vasárnap és hétköz
ben, munkapad és Biblia mellett egyaránt, Neki és nem másoknak, akkor 
lesz helyes mederben életed az új világban. — Ha a történelem Urának szol
gálsz, eligazodni a múltban, a jövőben és a jelenben is. Ámen.

*

Végül B o h us I m r e  szigorló teológus igehirdetését hozom, aki az év 
közben tette le szigorlatait, s már segédlelkészként szolgál a dunáninneni 
egyházkerületben. Szigorlata után, az egyházi szolgálatba távozásának elő
estéjén, a Lelkésznevelő Intézetben esti áhítattal búcsúzott valamennyi teoló
gustársától. Búcsú-áhítata textusát maga választotta:

Jelenések  1, 7—8: ,,Imé eljö a felhőkkel; és minden szem meglátja ő t, még ak ik  
őt által szegezték is; és s ira tja  őt e földnek minden nem zetsége. Ügy van. Ámen. Én 
vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt moúdja az Ür, aki van és ak i vala és aki 
eljövendő, a M indenható.“

Isten az ő népének életében azért rendel búcsúzást és elmenetelt, hogy 
meg ne feledkezzünk a döntő, valamennyiünk számára döntő tényről: 
Jézus jön!

Az igaz, hogy a mi emberi, a lényeget soha meg nem ismerő látásunk 
szerint csak kedves kapcsolatok szakadnak szét és egymás mellé szokott 
életek sodródnak egymástól távolra. Csak arra gondolunk, hogy mostantól 
kezdve egyre inkább homályosainak egy-egy arcnak a  vonásai, hogy egyre 
jobban elhalkulnak az ismerős hangctk és lassan-lassan megfakulnak az em
lékeink. Pedig nem az a fontos, hogy emberek mennek: az a döntő, hogy 
Jézus jön!

Búcsúzó emberek hangjának arra kell emlékeztetnie minket, hogy egy
szer felcsendül előttünk a visszatérő Jézus reánkköszönő szava. Az elmúlt 
életnek az eljövendőre kell mutatnia. Távozó testvérek gyorsan szürkülő 
alakja arra figyelmeztessen, hogy nemsokára élénkbe magasodik Urunk és 
Istenünk ragyogóan fényes alakja. Minden „elmúlt" és minden „végződés" 
azt a „majd“-ot húzza alá, amely Jézus visszatérésének a pillanatában lesz 
valósággá. És valósággá lesz, mert Jézus jön! Ahogyan itt még látjuk ma 
egymást, ugyanúgy látjuk majd őt is szemitől-szembe.

Nem igaz az, hogy mi mindig búcsúzunk, az az igaz, hogy mindig vá
runk, várakozunk.. Isten népe ebben a világban várakozó közösség. Ennek a 
várakozásnak megvannak a kísértései és nem hiányoznak a maga bűnei sem. 
Nem könnyű várni, néha elviselhetetlenül nehéz S láthatatlanra nézni, nem 
tudunk reménység ellenére reménykedni. Hányszor de hányszor olyan semmit
mondó és üresen hangzó frázis a számunkra, hogy Jézus jön. Pedig valóság 
és igazság az, hogy Ö jön. Isten most is erre emlékeztet.

Emberektől búcsúzunk, s közben várjuk, hogy mikor hangzik fel Jézus 
köszöntése. Múlt és jövő között vergődünk, de vergődő életünk felett is ott 
áll, — most is és ma is ott áll, — az örök Isten, az örök Űr. Igaz, hogy Ö 
mindenkor volt; igaz, hogy mindenkor lesz; de az is igaz, hogy ö  ma is v an . 
Várakozásunk minden kísértésében ma is mellettünk áll. Várakozásunk min
den bűnére ma is van nála bocsánat. AUhataHanságunkkal és hűtlenségünk
kel szemben örök a hűsége, irtint ahogyan, örökkévaló Ö maga is. Hűsége 
mutatkozik meg most abban, hogy megszokott keretek szétbomlasztásával, az 
eddigiből való kiemeléssel, életünk egy-egy szakasza végének elhúzásával arra 
emlékeztet, hogy Ő jön.

Testvéreim! Ha akár ma este, akár máskor, kérdezősködő, bizonytalan
kodó, szomjas és imádkozó léteikkel lehajlunk majd a Bibliánk fölé, akkor 
legyen kegyelmes hozzánk az Isten, hogy távozó testvérek lépéseinek a zörejé
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ben meghalljuk a közeledő Jézus lépteinek hangját. •— És erre az utóbbira 
figyeljünk. Mert nem az a fontos, hogy emberek mennek, az a döntő, hogy 
Jézus jön. Ámen. *

Természetesen ezek válogatott darabok a műhelyből, de lehetett 
volna még többet is közölni a java-termésből. Aminek leginkább örül
hetünk az elolvasásuk után; ezék a fiatalok nem prédikációt akarnak 
faragni, hanem igét szeretnének adni, s az ezért való tusakodás át- 
izzik soraikon. Adja az Isten, hogy ez legyen valamennyiüknek inajd 
igehirdető szolgálatukban is mindvégig a. döntő fáradozásuk, amelyet 
Isten Lelke megáld ügyesebb vagy kevésbbé jó kifejezési formával, 
kinek-kinek karizmája és a. felülről jövő esetenkénti áldás szerint.

V. I.

Tájékoztató az Egyetemes Nyugdíjintézet 
feladatairól és helyzetéről

A Nyugdíjintézet feladatai
Az Egyetemes Nyugdíjintézet jelentősége és feladatköre részint az egyház 

és állam között kötött egyezmény myugdíjügyi rendelkezései, részint pedig 
a mai társadalmi életforma követelményei folytán, rohamosain növekszik;

a) Az Egyetemes Nyugdíjintézetnek a'nyugdíjintézeti szabályrendelet 
által körvonalazott régi feladatai — a nyugdíjak folyósításának kivételé
vel — megmaradtak.

b) A Nyugdíjintézetnek feladatává vált, emellett, az illetékes állami 
tényezőkkel1 való közvetlen és gyakori érintkezés: nevezetesen a nyugdíjazási 
ügyeik, vagyis a nyugdíjba helyezéssel, a nyugdíj, az özvegyi -ellátás és a kegy
díj mértékének a megállapításával kapcsolatos, nyugdíj,intézeti határozatok 
előterjesztése, ia nyugdíjasokkal kapcsolatos személyi és nyugdíjügyi vonat
kozású dologi változások haladéktalan bejelentése, családi pótlékra, nevelési 
járuélkra, tanulmányi családi-pótlékra, és tanulmányi nevelési-járulékra, úgy 
szintén OTI (SzTK) igényjogosultságra való előterjesztés, a nyugdíjas lelké
szekre, azoknak, valamint az elhunyt aktív lelkészeknek és más, nem ielkészi 
minőségű nyugdíjintézeti tagoknak a családtagjaira (hátramanadottaira) vonat
kozó részletes kimutatások felterjesztése stb.

c) A Nyugdíjintézet feladatköre az által is bővült, hogy az 1953. decem
ber 31. után nyugdíjbiavonuló tagok, illetve azok özvegyei és árvái egész 
állományának nyugellátásáról egyházunknak a Nyugdíjintézet keretében kell 
gondoskodnia. Ez a konkrété csak későbben aktuálissá váló feladat már jelen
leg is nagy körültekintést, lelkiismeretes előkészületet és. komoly erőkifej
tést igényel.

d) A Nyugdíjintézet feladatává vált azon lelkészek, illetőleg hátramara*- 
dottaik nyugellátásának a biztosítása is, akiknek a Nyugdíjintézet által meg
állapított javadalmát az államnak egyáltalán nem, vagy csak részben áll 
módjában folyósítania, vagy pedig, akik semmilyen jogszabály alapján sem 
vétethető!; fel az állami nyugdíjas-állományba. Feladatává vált ( a későbben 
közölt/számadatok szerint) nevezetesen: a szabályrendeletszerűen nyugdíj- 
kiegészítésre jogosultak, a 45 éven aluli nyugdíjasok, a tábori lelkészözvegyek
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■és lelkészárvák «fb. ellátásban, illetőleg nyugdíjkiegészítésben való részesí
tése, továbbá — indokolt esetekben — kegydíjak, nyugdíjellő legek és rend
kívüli segélyek folyósítása is.

A Nyugdíjintézeti Bizottság feladatkörének felelősségteljes voltával tisztá
ban van es kötelességének a  legjobb igyekezetével iparkodik eleget tenni. 
Ennek a Tájékoztatónak éppen az az egyik célja, hogy a Nyugdíjintézet erő
feszítéseiről és helyzetéről a lelkésztestvéreknek világos, tárgyilagos és őszinte 
képet nyújtson. A Nyugdíjintézet ügyvivője, ezen a tájékoztatón kívül, kész
séggel vállalja, hogy .— idevonatkozó meghívás esetén — a tanév, illetőleg 
a . hitoktatói munka befejeztével kerületi és 'egyházmegyéi lelkészi munka- 
közösségi értekezletek előtt 'élőszóval is felvilágosítással szolgál a Nyugdíj- 
intézettel kapcsolatos kérdésekről. A Nyugdíjintézeti Bizottság, a maga részé
ről viszont reméli, hogy >— a helyzet jelen ismertetésének a következménye
képpen is —■ a Nyugdíjintézettel kapcsolatos, téves információkon alapuló 
találgatások és bizalma tlankodás végeiérnek és elvárja, hogy a jövőben a 
Nyugdíjintézet mindéin tagja komolyan veszi a Nyugdíjintézettel szeftuben 
fennálló kötelezettségeinek a teljesítését.

Hogy a kétségek és a bizalmatlanság légkörének mielőbbi eloszlatását 
ezáltal is elősegítsük, a Nyugdíjintézetnek a c) pont! alatt érintett döntő fontos
ságú feladatához való viszonyulása kérdését az alábbiakban kissé megvilágítjuk.

Az egyetemes közgyűlés álltai jóváhagyólag tudomásulvett bizottsági 
üliési előterjesztésnek megfelelően — s az idevonatkozó, napirenden levő 
Nyugdíjintézeti megbeszélések eredményeinek a kiegészítése és 'ellenőrzése 
céljából — az elmúlt év végén a Nyugdíjintézeten kívül álló, mai gazdasági, 
illetőleg biztosítási szakértők bevonásával értekezletet tartottunk. A meg
beszélés középpontjában az a  kérdés állott:, hogyan lehet a mai gazdasági 
rendszerben a Nyugdíjintézet meglévő ingatlanát (bét budapesti bérház), és 
suceessivo befolyó járulékait úgy gyümölcsöztetni, hogy azok az 1953. de
cember 31. után nyugdíjba vonulók és hátramaradottaik ellátmányára biztos 
fedezetet nyújtsanak. Az értekezlet elgondolása szerint a Nyugdíjintézetnek 
a tartalékoló és a kirovó rendszer kombinálására kellene áttérnie és a befolyó 
pénzek elhelyezését és gyiimölcsöztetését — aktív módon — a jelenlegi 
biztosító társaságok gyakorlatában bevált hármas-eljárás mintájára a követ
kező módon eszközölnie: 1. takarékbetét létesítése, 2. fenntartóknak biztos 
fedezet lekötése mellett nyújtandó, szükség esetén azonnali hatállyal vissza
térítendő kölcsön folyósítása, 3. a nyugdíjigények egy részének, esetleg az 
özvegyi ellátási díjnak biztosító intézetnél viszontbiztosítás útján való rög
zítése által. — Az értekezlet szükségesnek látta a tagok életkorát, szolgálati 
idejét, igényét és családtagjainak életkorát pontosan feltüntető kimutatás 
készítését, majd biztosítási szakma téma tikai számítások alapján annak meg
állapítását, hogy milyen járulékkulcs bevezetése juttathatja a Nyugdíjintézetet 
abba a helyzetbe, hogy 1953. december 31-e utáni kötelezettségeit fennakadás 
nélkül tudja teljesíteni. Szükségesnek mutatkozik ezenfelül a kérdéseknek 
szakértők bevonásával való további beható tanulmányozása is.

A Nyugdíjintézet az értekezlet óta fáradozik azon, hogy a biztosítási 
szakmatematikai számítások eszközléséhez is szükséges, pontos adatok birto
kába jusson, A püspöki hivatalok ebben a munkájában a maguk részéről 
a legnagyobb készséggel támogatták és támogatják. Hogy ez az adatgyűjtési 
munka ennek ellenére a tervezettnél lényegesen huzamosabb ideig tart, ennek 
az az oka, hogy a Nyugdíjintézeti tagok jelentős részének törzskönyvi adatait 
bán hiányosságok, sőt téves bejelentésből származó hibák mutatkoznak, s a 
lelkésztestvérek egyrésze a püspöki hivataloknak sem jelentette be rendsze
resen és idejében a személyi, családi és szolgálati adatait. Ez útion is kérjük 
azért a lelkésztestvéreket, hogy a folyamatba helyezett adatgyűjtés keretében 
' a püspöki hivatalok útján — sürgősen pontos adatokat szolgáltassanak,
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s adatszolgáltatási kötelezettségüknek a jövőben ugyancsak a püspöki*
hivatalok útján — rendszeresen tegyenek eleget. Ezzel különben a sajat es 
családtagjaik érdeket is szolgálják.

. A Nyugdíjintézet feladataival' kapcsolatos egyéb problémák tisztázása is. 
szükségessé válik. Ezeknek ,a megbeszélésére a Nyugdíjintézet a püspökök 
által megbízott, a kérdéseikkel foglalkozó lelkésztestvéreken kívül a református, 
nyuadí(intézeti szakértőket is meghívni készül A dolog természeténél fogva, 
ennek a tervezett szélesebfckörű ankélnak az összehívására csak akkor kerül 
majd sor, ha a szakértői értekezleteik az alapvető kérdéseket lényegileg mar 
tisztázták, A tartandó ankétok eredményeit —• a vonatkozó bizottsági hatá
rozatnak megfelelően — a lelkésztestvérekkel, az egyházi sajtó utján, annak 
idején ismertetni fogjuk.

A Nyugdijintézet helyzete
A Nyugdíjintézet helyzetéről számadatok útján igyekszünk képet adni- 
a) Mindenek előtt a pénztári forgalmat ismertetjük:

1. Az 1949. évi pénztári forgalom:
BEVÉTEL.

Pénztári áthozat 1948-ról                                                                                67.350 Ft
Tag- és fenntartói járulék s Nyugdíjint. offertóműn 131.301 ,,
Államsegély a  január . havi nyugdíjak kifizetéséhez *) 71.009 „
M. Nemzeti Bank újjáépítési hitele (Mártirok-u. bérház helyreáll.) 7o.787 „ 
Mártirok-u. 62. sz. bérház után befolyt lakbérek -10.̂ 57 „
Lakásértékesítés (Mártirok-u. 62. sz. félem. 3/b.) S-900 „
Egyetemes Egyház segélye (a Mártirok-u. bérház helyr. kapcs.) ”
A Krúdy Gyula-u. 4. sz. bérház után befolyt nettó jövedelem 12.200 „ 
Nyugdíjelőlegek visszafizetése (folyósításuk 1948-ban történt). --980

Összes bevétel: 462.855 Ft,
KIADÁS.

A január havi államsegélyből kifizetett nyugdíjak összege*) 71.000 F t
A Nyugdíjintézet terhére folyósított nyugdíjak összege 13.964 „
Nyugdíjasoknak nyújtott segélyek 3-700 „
Nyugdíjasok rendkívüli (karácsonyig segélye
Vargha Sándorné illetmény-segélye „
5 nyugdíjas lelkész 1948-ból eredő járulékelszámolása 1-891 „
V. K. M.-nek államsegély-visszautalás (korábbi évekből eredően) 4.585 „
Ügyvivő és számfejtő tiszlaletdíja, gépírónő járandósága 8.840 „
Hozzájárulás a Deák-téri pénztár fenntartásához 4.200 ,r
Mártinok-útjai bérház fenntartási költségei _ 85.379 „

„ újjáépítési (helyreállítási) költségei 157.078
Magyar Nemzeti Bank újjáépítésül hitelének tőketörlesztése 23.933 „

„ „ „ „ kamatja 3.426 „
Egyetemes Egyház újjáépítési kölesönének visszafizetése 10.000
Felvonó kezelési díja (Krúdy Gyula-u. bérházbam) * ’^l „
Járulék-visszatérítések t .! ”
Illeték-egy enérték ”
Kihelyezett összegek 1B’onn ”
Nyugdíjelőleg - ”\
Postatakarékp. költségek ”
Portó >,KI ”
Irodai kiadások . -
Útiköltségek és szabályrendeletszerű napidíjak 63b „
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Irodahelyiség átalakítási költségei 1.154 „
A varsádi földbirtokkal kapcsolatos költségek ______623 ,,

Összes kiadás:       431.613 Ft 
Pénztári maradnám] 1949. december hó 31-én 31.242 Ft
*) Megjegyezzük, hogy 1949. januárjában az állam még a Nyugdíjinté

zeten keresztül eszközölte a nyugdíjak folyósítását.

2. Az 1950. évi pénztári forgalom: 
BEVÉTEL.

Pénztári álhozat 1949-ről 31.242 Fi
Tag- és fenntartói járulék 118.960 >>
.Mártirok-u, 62. sz. bérház utáni bruttó bevétel (lakbérek) 
Krudy-u. 4. sz. bérház után befolyt netito jövedelem

69.513 yy

9.635 yy

Meliorációs Alapnak nvujtott kölcsön visszafizetése 4.000 yy

.Nyugdíjelőlegek és 400 Ft segély visszafizetése 3.220 yy

Össz.es bevétel: 1 o Fi
KIADÁS.

A Nyugdíjintézet terhére folyósított nyugdíjak összege 32.304 FI
Lelkészözvegyi ellátást kiegészítő segélyek 2.600 yy

Nyugdíjasoknak nyújtott itempíési és rendkívüli segélyek 12.566 , yy

Nyugdíjelőlegek 2.820 yy

Kölcsön a szentendrei lemplomépítés befejezése céljából 3.200 
Mántirok-u. bérház fenntart, költs, (adó, lift-javítás, 1949-ről áthozott

yy

s a bérház helyreállításával kapcsolatos számlák kiegyenl.) 80.335 yy

M. N. Bank újjáépítési hiteleinek tőketörlesztése és kamatai 24.393 yy

Lleték-egvenérlék 7.828 yy

Bbaotts, ülésekkel és hiv. utakkal kapcs. útiköltség és napidíj 1.689 yy

Ügyvivő 12 havi liszt öle! díj a 4.800 yy

Számfejtő 12 havi liszteletdíja 2.994 yy

Gépírónő illetménye 2.528 yy

Gépírónő illetmény-kiegészítése 1.328 yy

Pontóköltségek 507 yy

Irodai kiadások, zárszámadási-költs, 1.126 yy

Irodahelyiség javítása, festése és tisztítása 620 yy

Irodahelyiség fűtése, világítása és takarítása 1.440 yy

Hozzájárulás a Deák-téri pénztár fenntartásához 4.200 •y

A varsádi földbirtokkal kapcsolatos költségek 472 „
Magvar Nemzeti Bank csekk költs. 631 yy

Ür vészi költségek 208 yy

I’Ielményadók 1.604
Összes kiadás: 190.193 Ft

Pénztári maradvány 1950. december hó 31-én 46.377 Ft
3. 1651. első negyedévének pénztári forgalma; 

BEVÉTEL.
Pénztári áthozat 1950-ről 46.377 Ft
Tag- és. fenntartói ‘árulók 20048
Mártirck-u. bérház utáni bruttó bevétel (lakbérek' 18.584
Nyugdíj előlegek visszafizetése 950

Összes bevétel: 86.359 Ft
KIADÁS.

A Nyugdíjintézet terhére folyósított nyugdíjak összege 12.793 Ft
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Nyugdíjasoknak nyújtott temetési és rendkívüli segélyek , 2.050 „
Nyugdíjelőlegek 4-426 „
Kőszegi Lajos nyugdíja 1950 nov. és dec. havára 009 ,,
Mártirok-u. bérház fenntartási költségei 20.950 ,,,
Magyar Nemzeti Bank újjáépítési hiteleinek tőketörlesztése 5.892' „

, „ kamatai 753 „
Előleg            500 ,,
Bizotts. ülésekkel kapes. útiköltség és szabályrendszerű napidíj 419 „
Ügyvivő három havi tisztelétdíja 4-200 ”
Számfejtő három havi tiszleletdíja '48 „
Gépírónő illetménye   ’ ”
Határidős kimutatásokkal kapcs. rendkívüli munkadíj (ügyvivőnek) 200 „

„ „ „ (gépírónőnek) 303 „
Irodai kiadások, portó, irodahelys. fűtése, világítása és takarítása 1-220 ,,

Összes kiadás: 53.300 Et
Pénztári maradvány 1951. március hó 31-én 33.053 Ft

b) A nyugdíjasokkal és a részükre folyósított nyugdíjakkal kapcsolatos 
helyzetet a  következő számadatok világítják meg:

1. Jelenleg (vagyis az 1951 április hó 1-én eszközölt kifizetéseket tartva 
szem előtt) állami és Nyugdíjintézeti vonalon 68 nyugdíjas (lelkész), 155 
lelkékzözicgy és 41 kegy díjas, összesen tehát 264 nyugellátott részesül 
ellátmányban,

,A nyugdíjasok■ (lelkészek'; 62 csak az államtól, 3 csak a Nyugdíjintézet
től, 3 pedig mindkét helyről kap (szabályrendelet szerint őt megillető) nyug
díjat. A lelkészözvegy élt közül 149 csak az államtól, 6 pedig csak a Nyugdíj
intézettől részesül özvegyi ellátásban. A kegydíjasok közül 38 csak az ál am
tól, 2 csak a Nyugdíjintézettől, 1 pedig mindkét helyről kap kegydíjat.

Nyugdíjasok (lelkészek) részére az államkincstár terhére 
folyósított összeg havonta 28.941 Ft

Nyugdíjasok (lelkészek) részére a nyugd.íjintézet terhére 
folyósított összeg havonta ’•

A részükre összesen folyósított összeg havonta 31.704 Ft
Lelkészözvegyek részére az államkincstár terhére folyósított 

összeg havonta 3o.7:>1 Ft
Lelkészözvegyek részére a Nyugdíjintézet terhére folyósított „

összeg havonta _____
A részükre összesen folyósított összeg havonta 36.738 Ft
Kequdíiasolc részére az államkincstár terhére folyósított 

összeg havonta , . o.oao r
Kegydíjasok részére a Nyugdíjintézet terhére folyósított 

összeg havonta _____ 454 „
A részükre összesen folyósított összeg havonta 7.052 Ft
A nyugdíjas evangélikus lelkészek, delkészözv,egyek és 

evangélikus (egyházi) kegydíjasok részére az állam és a Nyugdíj- 
intézet terhére folyósított ellátmány végösszege havonta tehát 75.554 Ft 

Ebből: az államkincstár terhére nyer folyósítást 71.290 ,,
a nyugdíjintézet terhére „ 4.204 „

Vagyis összes nyugdíjasaink, lelkészözvegyeink és kegydíjasaink ellátá
sának terhét az állam 9 í.í %, a Nyugdíjintézet pedig 5.6 % erejéig viseli.

Ezt a tényt a Nyugdíjintézett Bizottság az állam iránti hála érzésével 
hozza a lelkésztestvérek tudomására. Az államnak ezen, messzemenő támo
gatása nélkül a Nyugdíjintézet összeroppanna annak a hatalmas tehernek a:
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súlya aliaü, mely abból a  kötelezettségéből kifolyólag nehezedik reá, hogy 
_ az aktív evangélikus lelkészek számához képest — ennek az igen tekin
télyes számú nyugdíjas lelkészcsaládnak a megélhetését és jövőjét kell 
biztosítania.

2. Ha a Nyugdíjintézet által a nyugdíjas, lelkészcsaládoknak nyújtott 
segítség mértéke eltörpül is az állam által nyújtott támogatás mértékéhez 
képest, mégis dg.en figyelemremértó, mihelyt tekintetbe vesszük egyfelől a 
Nyugdíjintézetnek (a későbbiek folyamán ismertetett), anyagi helyzetét, más
felől azt a körülményt, hogy a Nyugdíjintézet által a segítségére utalt nyug
díjas lelkészcsaládok megélhetésének biztosítása érdekében kifejtett erőfeszítés 
fokozása következtében: .a nekik nyújtott támogatás mértéke .egyre nő.

Ezt a tényt a következő adatok mutatják:
1949-ben 3 nyugdíjas (lelkész) és 2 kegydíjas, 1950-ben 5 nyugdíjas, 

4 lelkészözvegy és 2 kegydíjas^ 1951 első negyedévében pedig már 6 nyugdíjas, 
6 lelkészözvegy és 3 kegydíjas részesült ellátmányban a Nyugdíjintézet 
terhére.

Ami .ellátmányuk összegét illeti:
1949 folyamán: nyugdíjasok részére folyósíttatott 11.856 Ft

Kegydíjasofc részére folyósíttaiott                                                                2.108 „ 
Összesen 'folyósíttatott: 13.964 Ft

1950 folyamán nyugdíjasok részére folyósíttaiott 26.056 Ft
Lelkészözvegyek részére folyósíttatott 2.600 „
Kegydíjasok részére folyósíthatott                                                                    3,648 „

összesen folyósíttatott: 32.304 Ft
1951 első negyedévében: nyugdíjasok részére folyósíttatott 8.469 Ft

Lelkészc'zvegyek részére folyósíttatott 2.962 „
Kegydíjasok részére folyósíttatott                                                                 1.362 „

Összesen folyósíttatott 12.793 Ft
A nyugdíjas lelkészcsaládokmak nyújtott támogatás mértékének fokozá

sáról alkotott kép még világosabb lesz, ha azt is szem előtt tartjuk, hogy 
milyen időközökben vállalt a Nyugdíjintézet újabb nyugdíj-terheket:

Amíg ugyanis 1949 januárjában még csak 2 nyugdíjas (lelkész) és 1 
kegydíjas, 1949 júliusától 3 nyugdíjas és 1 kegydíjas, 1949 novemberétől 
? nyugdíjas és 2 kegydíjas, 1950 márciusától 4 nyugdíjas és 2 kegydíjas, 
1950 áprilisától 5 nyugdíjas és 2 kegydíjas, 1950 szeptemberétől 5 nyugdíjas,. 
4 lelkészözvegy és 2 kegydíjas, 1951 januárjától kezdve már 6 nyugdíjas, 
6 leikészözvegy és 3 kegydíjas részesült, illetőleg részesül ellátmányban a 
Nyugdíjintézet terhére.

A Nyugdíjintézet kötelessége további terhek vállalása is.
c) A következőkben a Nyugdíjintézet jövedelmi forrásairól szólunk:
Az egyezmény óta a Nyugdíjintézet kiadásainak a fedezésére lényegileg 

3 forrás áll rendelkezésre:
1. Az első forrás: a Nyugdíjintézetnek a tolnamegyeái Varsád község 

határában fekvő 98 k. hold 1361 Q-öl területű mezőgazdasági ingatlana. A 
Nyugdíj,intézeti Bizottság ismételten foglalkozott ennek a csere-földbirtoknak 
az ügyével és mindent elkövetett, hogy a földbirtok jövedelmezősége biztosít
ható tegyen. Minthogy a birtok jövedelmezősége nem látszott biztosíthatónak, 
a bizottság — 1950 évi szeptember hq 13-i ülésén — oly értelmű határozatot 
hozott, hogy az ingatlan. — az egyházi ingatlanok felajánlása keretében — az 
államnak megvételre felajánltasséik. Az egyetemes közgyűlés ezt a határozatot 
jóváhagyólag tudomásul vette. A határozat végrehajtása megtörtént.

2. A másik forrás: a Nyugdíjintézet 2 budapesti bérháza. Közelebbről: 
a Mártírok útja 62. sz. a. és a Krúdy Gyula-u, 4. sz. a. levő többemeletes 
bér,ház, Közülíülk a Mártirok-útjai bérház súlyos, háborús sérüléseket szén-
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vedelt. A pénztári forgalom idevonatkozó számadatai képet adnak arról, hogy 
milyen erőfeszítést fejtett ki a Nyugdíjintézet e romos ház mielőbbi helyre
állítása érdekében. A helyreállítás határidőre történt meg. Az ennek érdeké
ben a Magyar Nemzeti Banktól felvett újjáépítési hitelek visszafizetése azon
ban még hosszabb időbe telik. Ez a 'magyarázata annak, bogy gyakorlati’ag 
•jelenleg" ebből a forrásból sínes jövedelme a Nyugdíjintézetnek, A Krúdy 
Gyula-utcai bérház nettó jövedelme ugyanis a helyreállítással' kapcsolatos hitel 
visszafizetésére vétetik igénybe. Másfelől Midig az esetről-esetre adódó karban
tartási 'munkálatok (p, o, az 1950. évi kiadások között szereplő liftjavítási 
létei) is tehertételt képeznek.

A bérházakkal kapcsolatos kiadások vállalása azonban indokolt, mert 
ez a két nagy bérház komoly értéket képvisel.

3. A harmadik forrás: a Nyugdíjintézett tagok és fenntartók (egyház- 
községek stb.V befizetései. Ezzel a kérdéssel1, sok vonatkozására és nagy hord- 
erejére való tekintettel, külön alpontban foglalkozunk:

d) A Nyugdíjintézeti járulékbefizetésekkel kapcsolatos általános helyzetet 
a következő adatokkal szemléltetjük:

1. 1949-ben:
a Nyugdíjintézeti tagok száma 350, a fenntartó egyházközségeké, illetőleg 
testületeké 354, az összes járulékfizetésre kötelezettek száma tehát 704 volt. 

Az 1949. évi járulékkivetés összege:
a Nyugdíjimtézeli tagok után 89.160 Ft
a fenntartóik után 73.608 „

Összesen tehát: 162.768 Ft
Ez az összeg a megelőző évekről áthozott járulék összegét nem foglalja 

magában,
1949-ben (nyugdíjintézeti offertórium nélkül) járulékokból a következő

összeg folyt be:
Nrúgdíjinfőzeti tagoktól befolyt 63.002 Ft
fenntartóktól befolyt 65.146 „

Összesen befolyt: 128.148 Ft

Ez az összeg már magában foglalja a hátralékok rendezése céljából 
eszközölt befizetések összegét is.

Az előző évekről áthozott hátralék:
' Nyugdíjintézet! tagok hátraléka 143.553 Ft
fenntartók hátraléka 80.399 „

Összes hátralék: 223.952 Ft
Az 1949. évi kivetés és az előző évekről áthozott hátralék együttes ősz- 

szege tehát, a következő:
nyugdíjintézeti tagoknál 232.713 Ft
fenntartóknál 154.007 „

Összesen: 386.720 Ft
Ebből az összegből levonva az 1949. évi bevétel összegét, megkapjuk 

-a Nyugdíjintézetnek a tagokkal és fenntartókkal szemben 1949. december hó 
.31-én fennállott járulék-követelése összegét, s ez: 258.572 Ft

2. 1950-ben:
a  Nyugdíjintézet! tagok száma 371, a fenntartóké 376, az összes járulékfizetésre 

kötelezettek száma tehát 747 volt.
Az 1950. évi járulékkivetés összege:

a nyugdíjintézeti tagok után , 105.124 Ft
a fenntartók után ___ 78,338 „

Összesen tehál: 183.462 Ft
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A !agck után kivetett összegben 20.000 Ft rendkívüli kivetés is benne 
foglaltatik.

1950 folyamán a  tag- és fenntartói járulékokból 
együttesen befolyt 118.960 Ft

Ez az összeg azonban mór magában foglalja az előző évi hátralékok 
kiegyenlítése céljából eszközölt befizetések összegét is.

A tagoknak és a fenntartóknak 1949-ről álbozolt hátraléka 
(kamat nélküli együttesen 258.572 Ft
utólag felvetlek beszámított ideje utáni hátralék 19.139

Tagok és fenntartók együttes hátraléka (kamat nélkül) 277.711 Ft
Az 1950. évi kivetés és az e őző évekről áthozott hátralék 

összege a tagoknál és fenntartóknál (kamat nélkül' együttesen 461.173 Ft 
Ebből az összegből levonva az 1950. évi járulék-bevétel 

összegét, megkapjuk a Nyu-gdí-jintézelndk a tagokkal és fenntartók
kal szemben 1950. december hó 31-én fennálolt járulék-követelése 
összegét, s ez; 342.213 Ft

Ehhez az összeghez még késedelmi kamat járul.
e) Most pedig vizsgáljuk meg azt a kérdést, hegy milyen arányban teltek 

eleget járulékfizetési kötelezettségüknek az egyes nyugdíjintézeti tagok és 
fenntartók:

1. 1919. folyamán a nyugdíjintézeti tagok közül járulékát és halra'ékál: 
teljes összegében kiegyenlítette 103 azaz 29 %
részben kiegyenlítette 89 „ 26 %
egyáltalán nem fizetelí 158 „ 45 %

Összes tagok száma: 350 azaz 100 % 
19Í9 folyamán a nyugdíjintézeti fenntartók közül járulékát és hátralékát: 

teljes összegében kiegyenlítene 169 azaz 48%
részben kiegyenlítette 61 „ 17 %
egyáltalán nem fizetett 124 „ 35 %

összes fenntarlók száma: 354 azaz 100 % 
Az 1949 december hó 31-én mutatkozó Nyugdíjintézeti járulékhátralékok 

összegének a megoszlására a következő számadatok világítanak rá:
Az 1949 folyamán semmit sem fizetett nyugdíjintézeti tagok közül: 

azok száma, akiknejv hátraléka 1000 Fl-on aluli összeget lelt ki 130
„ „ ,, “ „ 1000—2000 Ft kezelt volt 22
„ ,, „ „ 2000—3000 „ „ „ 2
v „ ., „ 3000—4000 „ „ „ 3
„ „ „ 4000—5000 „ „ „ ____ l

összesen: 158
Az 1949 folyamán semmit sem fizetett nyugdíjintézeti fenntartók közül: 

azok száma, akiknek hátraléka' 1000 Fl-on aluli összeget lett ki 109
„ „ „ „ 100C—2000 Ft között volt 12
„ „ „ „ 2000—3000 „ „ „ 2

3000—4000 „ „ „ ____ 1
összesen: 124

2. Az 1950. évi járulékfizetési helyzetre nézve •— az idevonatkozó -szá
mítások hosszadalmas volta miatt — a fentebbi szempontok szerinti síalisz- 
likai adatok még .nem állnak a rendelkezésünkre.

Vegyük cisak tekintetbe azonban egyfelől azt a tényt, hogy amíg az 
1950. évi járulékkivetés összege az 1949, évi kivetés összegéhez képest 
2-0.694 Ft-al emelkedett, addig a járulékokból befolyt összeg 1950-ben, az 
1949. év folyamán befolyt járulékok összegéhez viszonyítva, 9.188 Fit-al 
csökkent. Másfelől azt -se hagyjuk figyelmen kívül, hogy -az 1950-ben járulék-
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fizetésre kötelezettek száma az 1949-ben erre kötelezettek számánál 43-mal 
nagyobb.

3. Az 1951, év első negyedére vonatkozólag az a  konkrét adat ismeretes, 
hogy nyugdíjintézeti járulékokból (tagoktól és fenntartóktól), ez alatt az 
idő alatt 20.448 Ft folyt be. Vagyis, ha csak a járulékfizetési helyzetben 
javulás be nem következik, akkor a  folyó, 1951, évre — a  járulékfizetésre 
kötelezettek számát illetőleg nem tételezve fel lényeges változást — nyugdíj
intézeti tag- és fenntartói járulékokból együttesen is legfeljebb 80.,000 Ft 
körüli összeg befizetése várható.

A Nyugdíjintézet jövője
A Nyugdíjintézet helyzetéről közülit számadatokból bizonyára látni fog

ják a lelkésztestvérek, hogy amíg a Nyugdíjintézet által a  nyugdíjas lelkész- 
családok megélhetésének a biztosítása érdekében kifejtett erőfeszítés egyre 
fokozódik, addig a nyugdíjintézeti tagok és fenntartók, többsége a Nyugdíj- 
intézet iránti kötelességét egyre csökkenő mértékben teljesíti.

Ez a körülmény a nyugdíjas lelkészcsaládokra nézve már az eddigiek 
során is hátrányos következményeikkel járt: a Nyugdíjintézet a nyugdíjak, 
illetőleg az özvegyi ellátások összegének a megállapításánál nem hagyhatta 
és mem hagyhatja figyelmen kívül saját, rohamosan csökkenő anyagi iteher- 
bíróképességét. sem, s így nem áll módjában — a jogos igényeken túl — 
a maximális méltányosság szempontját is alkalmaznia,

A járulékfizetések terén tapasztalható anomáliák olyan méreteket 
kezdenek már ölteni, hogy — a járulékfizetési morál tekintetében történő 
gyökeres változás nélkül — a Nyugdíjintézet hóva-tovább nem lesz már abban 
a helyzetben, hogy szociális hivatását betöltse.

Ebből is láthatják a lelkésztestvérek, hogy a Nyugdíjintézet munkájáért 
és jövőjéért a felelősséget nem lehet egyszerűen a Nyugdíjintézetre, illetőleg 
annak vezetőségére hárítani. A nyugdíjintézeti bizottság felelősségében és 
erőfeszítéseiben osztozniuk kell -a tagoknak és a fenntartóknak is.

A felelősség megosztásának egyik módja az lehet, hogy lelkésztestvé
reink a Nyugdíjintézet munkáját állandóan figyelemmel kísérik, s annak 
eredményes voltát tárgyilagos bírálattal, saját megfigyeléseiken alapuló 
szakszerű javaslatokkal elősegítik. A Nyugdíjintézet készséggel hallgatott meg 
és tett, illetőleg tesz megfontolás tárgyává minden komoly indítványt, ami 
a járulékfizetés terén mutatkozó rendellenességek megszüntetését célozza. 
A Nyugdíjintézeti Bizottságnak már több határozata, sőt az 1950. évi Egye
temes Közgyűlés állal elfogadott és határozaterőre emelt egyik javaslata is 
lelkésztestvérek idevonatkozó indítványaiból született meg.

A Nyugdíjintézeti Bizottság felelősségében és erőfeszítéseiben való oszto- 
zásnak ez a módja azonban még korántsem .elegendő. Ha a hátralékban lévő 
lelkésztestvérek is tárgyilagosan gondolkodnak, be fogják látni, hogy az 
Egyetemes Nyugdíjintézet jövőjét csalk úgy lehet biztosítani, ha a Nyugdíj
intézeti terhek hordozásából minden egyes lelkésztestvér (illetve minden tag 
és fenntartó) aktív részt vállal. Ez az aktív részvétel pedig mindenek előtt 
a rájuk kivetett nyugdíjintézeti járulékoknak a pontos befizetését, illetőleg 
járulékhátralékuk mielőbbi rendezését jelenti.

Ezzel a kívánalommal kapcsolatban néhány, gyakorta elhangzó ellenve
tésre kívánunk még röviden reflektálni:

a) Sok lelkésztestvérünk veti fel azt a kérdést, hogy érdemes-e egyál
talán Nyugdíjintézeti járulékot fizetni. Ennek a kérdésnek felvetői rendszerint 
arra hivatkoznak, hogy a járulékfizetés felesleges dolog, tekintve, hogy mind 
a jelenlegi nyugdíjas lelkész! állomány, mind az 1953 december hó 31-ig 
nyugállományba keiáilő lelkészek, illetőleg hátramaradottaik: az államkíncs-
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}ár terhére részesülnek nyugellátásban.. Azt pedig nem látják biztosítottnak, 
ho^v a Nyugdíjintézet a fentebbi időpont után reáháruló kötelezettségeinek 
'fennakadás nélkül eleget tud majd tenni.

1. Ezeknek a lelkésztes(véreknek azt válaszoljuk, hogy —- amint Tájé
koztatónk első részében utaltunk is reá — a Nyugdíjintézet már most minden 
telhetőt elkövet és komoly előkészületeket folytat annak érdekében, hogy a 
konkrété 1953. december 31 -e után aktuálissá váló feladatait fennakadás 
nélkül teljesíthesse majd. Ily irányú előkészületeit és erőfeszítéseit a leg
közelebbi hónapok folyamán még fokozni fogja.

2, Másfelől: az ezzel, a kérdéssel tusaikoidó ilelkésztestvérek kérdésében 
tulajdonképpen már benne is van a felelet. Ha t. i. úgy a saját családjuk
nak, mint lelkésztársaik családjának a megélhetését és jövőjét — 1953. 
december hó 31 -e utáni mvugdíjbavonulásuk esetére — biztosítani akarják, 
akkor érdemes Nyugdíjintézeti járulékot fizetniük. Érdemes a Nyugdíjintézetet 
abba a helyzetbe hozniuk, hogy az a jövő feladatainak, hivatásának eleget 
tehessen,

b)  Más lelkésztestvériek azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy szabad-e 
nekik nyugdíjintézeti járulékot fizetniök. Kérdésüket élesebben megfogal
mazva: .szabad-e a Nyugdíjintézetnek a lelkésztestvérekkel szemben azt a 
követelést támasztania, hogy ők nyugdíjintézeti járulékot fizessenek? — 
Ügy látják ezek a lelkészteslvérek, hogy anyagi körülményeik ennek a köve
telésnek a teljesítésére módot nem nyújtanak.

1. Ennek a kérdésnek felvetői szem elől tévesztik azonban .azt a tényt, 
hogy a járulékfizetés nem valami felesleges kiadás, hanem a maguk és 
családtagjaik létérdeke. Tehát: családfenntartói kötelesség.

2. Ami pedig a Nyugdíjintézet járulékköveteléseimek a kérdését illeti: 
a Nyugdíjintézet sem az eddigiek során nem tévesztette szem elől, sem a 
jövőben nem hagyja figyelmen kívül a nyugdíjintézeti tagok és fenntartók 
teherbíróképessé-gét. Gondolják csak végig ezek a lelkésztestvérek a követ
kezőket:

Vájjon nem alkalmazottié. illetőleg nem alkalmaz-e a Nyugdíjintézet 
a tagokkal és fenntartókkal szemben messzemenő méltányosságot azáltal, 
hogy >— nemcsak a pengős világból származó hátralékok átszámítása esetén, 
de körülbelül még a járulékok forint-összegben való megállapításánál is — 
a pengőnek forintra való átszámítása tekintetében az 1:1 átszámílási kulcsot 
vette és veszi alapul? — Ennek az évenként átlagban mindössze 200—200 Ft 
Összegű járuléknak a pontos befizetésére a Idlkésztestvéreknek minden erejük
kel törekedniük kellett volna. Meg kellett volna tehát akadályozniuk, hogy 
járulékhátralékjuk képződjön. Annál is inkább, mert tudhatták, hogy hátra
lék után kamat is jár.

Az 1950. évi Egyetemes Közgyűlés, a Nyugdíjintézeti Bizottság idevonat
kozó előterjesztésére, határozatot hozott arra, hogy — bár minden egyes 
nyugdíjintézeti tag és fenntartó járuléka továbbra is 200—200 Ft-tal vétes
sék ugyan, számításba —• az egyes kerületeknek azonban jogukban áll az ily 
módon, előálló összterhet az egyes tagokra és fenntartókra azok teherbíró
képességének a figyelembevételével osztani el. Bár a járulékok összegének 
ez az elosztása gyakorlatilag egyelőre még csak a fenntartó .egyházközségek 
vonalán történik .meg, a legnehezebb helyzetben lévő egyházközségek fennj 
tartói járuilékterhe egy részépek más, kedvezőbb anyagi viszonyok között 
levő fenntartók terhére való áthárítása — közvetve — egyes érdekelt lelkész- 
testvérek számára is komoly segítséget jelent.

3. A nyugdíjintézet rendelkezésére álló adatokból az is kitűnik, hogy 
a legnagyobb összegű járulékhátralékkal szereplő tagok és fenntartók élén 
nem a kis-létszámú egyházközségek és azok lelkészei, hanem néhány nagy- 
lélekszámú , u, n. mammut-egyházközség, illetőleg azok lelkészei járnak.
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Ugyanakkor: a legnagyobb nehézségekkel küzdő, korábbi Kékszámuknak, 
úgyszólván a töredékére apadt, vagy megalakulásuktól fogva törpe-lélek
számú, illelöleij más okból igen csekély teherbíróképességü egyházközségek
nek és azok lelkészeinek a jelentős része járulékfizetési kötelezettségeit pon
tosan teljesíti. Másak közülük kemény erőfeszítést fejtenek ki, hogy ezen. 
kötelezettségeiknek legalább részben eleget tehessenek, és hogy hátralékukat 
mielőbb teljesen kiegyenlíthessék.

Ennek a néhány ténynek az ismeretében is talán be,fogják látni ezek 
a lelkészéestvérek, hogy a Nyugdíjintézetnek szabad tőlük járulékot kívánnia, 
nekik pedig szabad megfizetniük a kivetett járulékot. Ehhez az igenlő válasz
hoz az út különben sem „akadémikus vitákon", hanem a való élet szükség
leteinek és tenyeinek elfogulatlan megfigyelésén keresztül vezet.
, c) Más lelkésztestvéreket meg az a kérdés foglalkoztat, hogy kell-e 
nyuydíjintézeti járulékot fizetniük.

Válaszunk erre a kérdésre is egészen határozott:
1. A ía^- és fenntartói járulékok befizetésére az Egyetemes Nyugdíj

intézet tagjait és fenntartóit elsősárban a hatályban levő Nyugdíjintézeti 
Szabályrendelet vonatkozó szakaszai kötelezik,

2. Az 1950, évi Egyetemes Közgyűlés elrendelte „a járu'ékfize'ési köte
lezettség pontos teljesítését" és a püspököknek ezirányú „hathatós intézke
dését" kérte.

3. A nyugdíjintézeti járulékok pontos befizetése nem csupán jogi kívá
nalom, hanem egyben erkölcsi kötelesség is. Lelkész lest véreinknek be kell 
látniok, hogy a nyugellálmányukat már jelenleg is a nyugdíjintézeti pénztár 
terhére élvező, vagy ellátmányukat a jövő folyamán Nyugdíjintézetünktől 
váró lelkészcsaládoik sorsa — emberileg — ez 6 kezükben van. Rajtuk múlik, 
hogy ezeknek a lo’ikészesa’ádekniak a számára lesz-e majd kenyér!

4. Erre a kérdésre másképpen, mint igenlően, Isten előtti (felelősségünk, 
tudatában sem válaszolhatunk . . , „Egymás terhét hordozzátok .. . !“ — Az 
evangéliumnak .ez a követélménye szociális követelmény: a szolgáló, az 
önzet'en, az önfeláldozó szeretet követelménye.

Töltse be : zért mindnyájunk szívét a testvéri szeretet, bizalom és meg
értés készsége, hogy — egyházunk megújulásának szolgálatában — el tudjuk 
végezni a ránk váró feladatokat!

, És hasson át bennünket az a reménység, hogy Nyugdíjintézetünk jövője 
is — végső fokon —- Isten kezében van!

És ezzel a reménységgel tekintsünk a jövő felé!
Dr. Lehel László 

nyugdíjintézeti ügyvivő

FORDÍTÓ MUNKA
Az egyik egyházmegye lelkészi munkaközössége az utóbbi évek során 

megjelent külföldi teológiai munkák magyarra fordítását végzi, s ezzel jelentős 
feladatot teljesít. Elkészült és kéziratos példányban lelkészek kezén forog 
Lütli: János evangéliuma, Nehemiás könyve, Ámos könyve és Haba.kuk 
könyve; elkészült fordításban Kari Heim: Jesus dér Weltvollender és 
Thurneysen; Filippi levél. Munkában van: Brunner (baseli lelkész): Jób. 
könyve a Stuttgarti „Jutoileurnsbibel" újtestamentomi magyarázatainak fordí
tása és „Könyvecske az imádságról".

Érdeklődő leveleket szívesen továbbít az illető egyházimegei .lelkészi 
munkaközösségnek a Lelkipásztor szerkesztősége.

Szabad Györ-nyom da, Győr — F. v . : M entler Endre



LelliésztovábbLépzo konferencia Sopronban
A Teológiai Akadémiánk Sopronban 1951 június 13—21. napokon 

lelkész1ovábbkép£ő konferenciái rendez.
A lelkésztóvábbképző konferencia programmja:

A KÉRDÉSSÉ VÁLT SZENTÍRAS 
Előadás megbeszéléssel. Június 13—16 napjain délelőtt VjIO—%11.
1. Isién igéje-e a Biblia? (Az inspiráció kérdése.)
2. Egységes-e a Biblia? (Az üdvtörlénet kérdése.)
3. Mi válaszlja cl a Biblia könyveit más könyvektől? (A kánon kérdése.) 

—> 4. Hogyan értelmezzük a Szentírást? (Exegetikai módszer-kérdés,
bemutatással.)

IDŐSZERŰ PROBLÉMÁK A SZENTiRASBAN 
Előadás megbeszéléssel. Június 18—21 napja'n délelőtt 1/2 IO— %U.
1. A teremtéstörténet.
2. Krisztus az Ószövetségben.
3. Fcjedelmességek és hatalmasságok az Újszövetségben.
4. Keresztyénség és társadalom találkozása az Újszövetségben.

MAI TEOLÓGIAI KÉRDÉSEK
Előadás megbeszéléssel. Június 13—16 napjain délután ‘Aö—%6.
1. Törvény és evangélium.
2. A hit vallásosság mai értelmezése.
3. Hol a világ?
4. Keresztyén történetszemlélet.

EGYHAZUNK MAI KÉRDÉSEI
Előadás megbeszéléssel. Június 18—20. napjain délután >/s5— %ü.
1. Az evangélikus egyház önértelmezése.
2. Hogyan hallgatja a világ az egyház igehirdetését?
3. Régi énekeskönyv — új énekeskönyv.

GYÜLEKEZETI SZOLGALATUNK 
Szeminárium. Június 13—16. és 18—21. napjain délelőtt 1/4 I2 — %\.
1. Segítőtársak mozgósítása.
2. A lc!k:pásztori látogatás és beszélgetés.
3. A néplélektan szerepe gyülekezeti szolgálatunkban.
4. A gyülekezet nevelése- az istentiszteleti életre.
5. A kazuáhs beszéd mai jelentősége (közös készüléssel). ~ *
6. Gyermckbibliakörvezetők előkészítése.
7. A gyülekezet életének rendje.
8. A gyülekezet tanítása (préd:káció, kátéprédikáció, bibliaiskola, stb.)

A HEGYI BESZÉD
B'bliaíanulmány. Június 14—16.- és jún. 18—21. napjain reggel V-i9—9. 

AMOS KÖNYVE
Bibliatanulmány. Június 13—16. és jún. 18—29. napján este y 47—7 . 
Felkért előadók: Baliikó Zoltán, Benczúr László, Budaker Oszkár, Csep

e g '  Eéla, Dezséry László, Ferdinánd István dr, Groó Gyula, Grün’valszky 
Károly, Karner Károly dr, Ká'dy Zoltán, Kosa Pál dr, Nagy Barna dr, 
Nagy Gyuhy dr, O'tlyk Ernő dr, Pákozdy László dr, Pálfy Miklós dr, ifj! 
Prohle Károly, Reök István dr, Scholz László, Schulek Tibor dr, Sólyom 
Jenő dr. Szabó József, Tarjám Gyula, Vcöreös Imre, Vető La-os dr 
W:cz:an Dezső dr. "

„ A konfercncá megnyitása jún us 13-án reggel 8 órakor lesz, ezért a 
megérkezés már megelőző es*e szükséges. A konferenciát június 21-én este



zárjuk be. Hazautazás következő nap reggelén. A konferencia tágas napi
rendje elegendő lehetőséget ad beszélgetésekre, egyéni munkára és pihenésre.

A konferencia munkája a Teológiai Akadémia helyiségeiben folyik, a 
résztvevők elhelyezést és ellátást a Lelkésznevelő Intézetben kapnak.

A részvételi feltételkről a minden lelkészhez és s. lelkészhez szétkül
dött meghívó tájékoztat. Ha valaki nem kapott volna, kérje a jelentkezési 
címen.

JELENTKEZÉS LEGKÉSŐBB JÚNIUS 4-ig: Teológiai Akadémia dé
káni hivalala, Sopron, Sztálin-tér 78. címén.

Az AkadénTa a rendezési költségek teljes vállalásával, a Lelkésznevelő 
Intézet az ellátási díj kedvezményes megállapításával jelentős anyagi áldo
zatot hoz, hogy lehetővé tegye minél több lelkésztestvér részvételét. A 
püspökök értekezlete pedig felhívta az egyházmegyei lelkészi munkaközös
ségeket, hogy 2—2 résztvevőt küldjenek el közös anyagi segítséggel erre 
a lelkésztovábbképző konferenciára.

Isten áldja meg a konferencia munkáját és annak résztvevőit, akiket 
testvéri szeretettel hív és vár a konferencia rendezőbizottsága:

Nagy Gyula dr. s. k. Pálfy Miklós s. k. Veöreös Imre s. k.


