
E V A N G É L I K U S  l e l k é s z i  s z a k f o l y ó i r a t

TARTALOM JEGYZÉK

Nem hagy m agunkra (Tessényl Kornél) .. .. 357
Teológiánk a 19. század negyvenes éveiben

(Dr. Ottlyk E r n ő ) ................................................358
A Keresztyén Énekeskönyv új kiadásának elő

készítése (Benczúr L á s z l ó ) ...........................369
Jelentés az énekeskönyv új kiadásainak im ád-

ságos részéről (Prőhle K á r o ly ) ....................376
Egyházunk központi könyvtáráról és levéltárá

ról (Szimonidesz Lajos) ......................................... 385
SZEMLE: V ictor János két utolsó cikke 

(Benczúr László); — J. M. L ochm ann: V ilág 
és szabadság a vallásos gondolkodásban és
a Bibliában (dr. Szilády J e n ő ) ....................389

K ollekta-im ádságok, befe jező  rész (Prőhle
K ároly) ................   394

Ürvacsorai igehirdetés (D. Dezséry László) .. 301
ÍR Á SM A G Y A R AZA T: Pünkösd vasárnap .. .. 304

Pünkösd h é t f ő ....................................................... 307
Szentháromság vasárnapja ...................................309
Szentháromság u. 1. v a s á r n a p ....................314
Szentháromság u. 3. v a s á r n a p ....................316

Jövel édes Ü dvözítőm  (S. T . ) ........................... 330

A z egyházi esztendő következő időszaka
a borítólap m ásodik oldalán

Emlékeztető
a borítólap m ásodik  oldalán

Egyháztörténeti kalendárium , június (dr. Só
lyom  Jenő

a borítólap harm adik oldalán

X X X .  É V F O L Y A M  
5.  S Z Á M

1955
M Á J U S

LELKIPÁSZTOR



L E L K I P Á S Z T O R
E van géliku s le lk észt sza k fo lyóira t  

K ia d ja  az E vangélikus E g y etem es  S a jtóosztá ly  
F elelő s  s zerk esz tő  és  k ia d ó : D. Dr. V e tő  L a jos  

Á R A  12  F O R I N T
E lő fiz e té s : eg y  é v r e  144 for in t, fé lé v r e  72 fo r in t  

Cse kk szá m la : L elk ip á sztor  kiadóh ivatala , B udapest 220.507 
S zerk esz tő ség  é s  k ia dóh iva ta l: B u d apest, V i l i  ̂ P u sk in -u tca  12. 

T ele fo n : 142— 074

A z egyházi esztendő következő időszaka:
P Ü N K Ö S D  
A Szentlélek egyháza

1955. május 29. Pünkösd első ünnepe. — „Kaptok Szentleiket aján- 
dékul-" — 4. M óZ  11, 24—29. — Lk 11, 9—13. —  Csel 2, 36—38.

1955. május 30. Pünkösd másodünnepe. — „A Lélek gyümölcse." — 
Zsolt 51,12—15. — Lk 12, 31—37. — Csel 2,42—47.
L iturg ikus szín  m in d k ét napon : piros.

S Z E N T H Á R O M S Á G  ü n n e p e  
Isten kijelentett titka

1955. június 5. Szentháromság ünnepe — „A Szentháromság ismerete 
és szolgálata.";— 5. Móz 6,4—7. — Jn 17, 6—11. — 2. Pét 1,16—21. 
L iturgikus szín : feh ér .

S Z E N T H Á R O M S Á G  u t á n  
Isten hív minket

1955. június 12. Szentháromság után első vasárnap — „Figyeli a hívó 
szóra." —  Ézs 42,18— 21. —  Jn 5, 45—47. — Rm T0,12— 17.

1955. június 19. Szentháromság után 2. vasárnap. — „Meg ne vessé
tek azt. aki szól." — Ézs 5, 20—24. — Mt 23, 37—39. — Zsid 12,15—25.

1955. június 26. Szentháromság után 3. vasárnap. — „Bűnösöket hív." 
— 1. Móz 32,21—30. — Lk 7,36—50. — 1. Tim 1, 12—17.

1955. július 3. Szentháromság után 4. vasárnap. — „Isten hívása és 
földi hivatásunk." —  Ézs 48,12—17. — Lk 16,10—12. — Gál 5.13—14.

1955. július 10. Szentháromság után 5 vasárnap. — „Hívás 'bizonyság- 
tételre." — Ézs 43,10—15. —J Lk 8,16—18. — Csel 4, 32—37.
L iturg ikus szín : zöld .

EMLÉKEZTETŐ:
Konfirmáció napja: Szentháromság ünnepe.
Kötelező offertórium a nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek és árvák 

javára I a Szentháromság u. 2. vasárnapon. Beküldendő az egyházkerületi 
pénztárakba.

A konfirmációs kátéval kapcsolatos' javaslatok (LMK-n át) június 
4 30-ig beküldendők a Sajtóosztályhoz.

Példány szám: 760
30081/LD02 —  Révai.nyom da, Budapest V, Vadász-utca 16. Felelős: Nyáry Dezső



N E M  H A G Y  M A G U N K R A
„ az igazságnak Lelke elvezérel majd titeket minden igaz- 

ságra."  (Jn 16, 13.)
J éz u s  b ú csú b eszéd eib en  e lő k ész íti  tan ítván ya it a kü szöbön  á llj e l  álás 

órájára. „ E gy k ev és  idő és n em  lá ttok  en g em “ , — m ondja  ta n ítvá 
nyainak. A  ta n ítvá n yok  n em  tu d já k  e lk ép ze ln i é le tü k e t  Jézus n élk ü l. 
Jézus m aga is m egá lla p íto tta  ró lu k : „N álam  n élk ü l sem m it sem  c s e le 
k ed h e ttek '1 (Jn 15,5). Ez tö k é le te s e n  m eg je le lt  a valóságnak. V issza em 
lé k e zh e ttek  arra az esetre , a m ik or  eg y szer  Jézus n em  v o lt  v e lü k  és  egy  
gonosz lé lek tő l  m egszá llt i j jú t  v it te k  e léjü k , h ogy  g y ó g y ítsá k  m eg. M i
lyen  te h e te t len e k n ek  b iz o n y u lta k .. .  M ióta  Jézus k ö v e tő iv é  le ttek  é s - e l 
hagyták  é r te  r ég i o tthon ukat, csa lád jukat, fog la lkozá su kat, életm ód ju ka t, 
a ttó l a n a p tól fo g v a  m ár n em  saját gondolata ik  szerin t é lte k : sze re te tt  
M esterü k  le tt  m in d en ü k ké : ö  tö ltö tte  be szívü ket, Ö táplá lta  ő k e t , az 
ö  v éd e lm é re  b íz tá k  m a gu ka t és  Ő adott c é lt  és é r te lm e t  é letü k n ek . L e l
kű k  ö ssz e fo rr t Jézussal. E lőször a z ér t n em  tud ják , de n em  is aka rjá k  
m egérten i, h ogy  Jézus m iről beszél. M ik o r . azonban  Jézus az e lk ü l
dendő P a ra klétoszról, a V igaszta lóról, O lta lm azóról, S egítőről, K ísérőrő l, 
az Ü g yvéd rő l és G yám olí ó ró l szó l n ek ik , m eg n yu god n a k  és kijelentik~  
,,lm é  m o st n yílta n  b e s z é ls z . . .  és  tu d ju k . . . “  M o st m ár elh itték , hogy  
Jézus v a lób a n  n em  hagyja  e l ők e t, hanem  v elü k  lesz S zen t L e lk e  által 
m inden  napon, a világ v ég eze té ig .
Jézus m ai tan ítványa i is abban  a bold og  h itb en  v ég e z h e tik  szolgálatu 

kat, h og y  M esterü k n ek  íg é r e te  m a is é rv é n y b en  v a n  és hogy ő  ma 
is elkü ld i h ozzá ju k  az igazságnak L e lk é t, a k i e lv ez é r li  ők e t m inden  
igazságra. Ig eh ird etésü n k n él m a is szám olhatunk a S zen t L é lek  s eg íts é 
gével. H a g y a k -a n  érezzü k  is szolgá la tun k k özb en  e rő tlen ség ü n k et, b i
zon y ' a lankodásunkat, m in d en kor bátran k é rh e tjü k  Is ten  L e lk é n e k  e r e 
jé t , aki az a jk u n k o n  elhangzó eva n g éliu m ot eg ész  em b eri lé tü n k et m eg 
határozó, ú jjá fo rm á ló  e rő v é  teszi. Ha tud ju k  is, h ogy  K risztus *gazsá
gának m eg ism erése  és m eg ism erte tése  nem  m e g y  sze llem i erő fesz ítés  
és fá ra d sá g o s , m unka n élk ü l: ha tu d ju k  is, h oa y  a?, igazság  
n em  e g y sz e rr e  tárul fe l  e lő ttü n k  a m aga te lje s s é g é b e n  és vénső  
tisztaságában; ha tud ju k  is, h ogy n em  tám aszkod hau n k m in d en 
ben  az e lő ttü n k  já rta k  teo lóg ia i ered m én ye ire , Is ten  L e lk e  kész m ind  
jobba n  fe ltá rn i e lő ttü n k  K risz tu s  igazságának univerzá lis  eg ység ét, m e ly 
ben  eg y b efo g la lja  az egész  v ilágot, a z  em b eriség et, időt és  ö rö k k év a ló 
ságot. I s te n  le lk észi szolgá la tun k e g y e t le n  p on tjá n  sem  hagy m in k et  
m agunkra, saját okosságu n kra  és  b ö lcsesség ü n k re  hanem  S z"n t T e lk e  
által k ész  m ellén k  szegődni és  m in k et m 'n d en  ig e  zsákra  e lv e r ér e ln i  
I u th e r  'a n íto tta : Is ten  m ég  a m indenna pi k e n y érér t  m on d ott im ádságunk  
m eghallgatásá t is m egtagadhatja  o lyk or , a S zen t L é lek  a já nd ékát k érő  
im ánkat sem m ik ép p en  n em  tagadja  m eg . Szabad teh á t ér te  im á d k oz
nunk. Im ádkoznunk é r te  m ég  buzgóbban , m int a m indenna pi k en yérér t. 
Jézus m aga is íg y  biztat e r r e : „H a  ti gonosz lé te te k r e  tu d tok  a ti fiai
toknak jó  a já n d ék oka t adni, m en n y iv e l  inkább ád a ti m en m  ei ó t i iá t -k  
S zent L e lk e t  azoknak, a k ik  tő le  k é r ik "  (L k  11,13.). T X.
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Teolágiánk a 19. század negyvenes éveiben
A teológiatörténet egyike legelhanyagoltabb tudományterületeinknek, 

pedig' ennek a segítségével lehet leginkább behatolni egyes kórok egyházi 
légkörébe és szellemi küzdelmeibe. Ugyanakkor a teológiatörténet fel
fedhet olyan problémákat, amelyek a jelennel is összefüggésben állnak, 
illetve, amelyek tanulságot és útbaigazítást adnak a mi nemzedékünk 
számára is.

A 19, század negyvenes éveinek magyar evangélikus teológiai gondol
kodása egyházunk életének egyik izgalmas korszakába vezet. Azok a 
teológiai problémák, amelyekkel akkor vívódtak egyházunk legjobbjai, 
olyanok, amelyekben ma is nagyrészt érdekeltek vagyunk. Ilyen, például 
a bibliai teológiában a bibliakritika problémája, a rendszeres teológiában 
a hitvallásosság értelmezésének mikéntje, az egyháztörténetben a Luther- 
szemlélet módja, vagy általában: az az útkeresés, amellyel egyházunk 
tudományos öntudata, teológiája kutatta méltó helyünket abban a nagy 
történelmi átalakulásban, amelyet 1848 szabadságharca jelentett.

Az egész 19. század teológiatörténetének legfontosabb időszaka a 
negyvenes évekre esik. Ennek az évtizednek a kiemelése nem önkényes 
és nem mesterséges dolog, mert itt arról van szó, hogy három évszázados 
nyílt vagy burkolt elnyomás után, a reform-borszak eszméinek hatása 
alatt, lassan kezdett felengedni a magyar protestantizmusra nehezedő 
nyomás, egyházunk egyre jobban vehette számba tanítását és mondani
valóját, egyre biztonságosabban rendezhette kérdéseit. 1842-ben meg
indult a P rotestá ns E gyházi és  Iskola i Lap, a magyar protestantizmus, és 
benne evangélikus egyházunk szellemi életének első nagyszabású orgá
numa. Ez a hetenkint egyszer, majd hetenkint kétszer megjelenő folyó
irat évről-évre gazdagodik nemcsak lapszám tekintetében, hanem a fel
ölelt tárgy mennyisége és minősége szempontjából is. Ez a folyóirat volt 
egyházunk szellemi megújhodásának bástyája. Természetesen önálló 
művek is jelezték a teológiai tudományosság elmélyülését. A negyvenes 
évek szellemi termése a szabadságharc bukásával záródott le. Hosszú idő 
telik el, míg újra megindul egyházunk szellemi vérkeringésé. A negyve
nes évek mozgalmas évtizede élénk teológiai viták színterére vezet ben
nünket.
Teológiai helyzetkép.

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1844. március 3-iki számában 
rövid táblázatos egymásmellé állításban mutatja be, hogy a kor uralkodó 
teológiai irányai hogyan viszonyulnak egymáshoz. „Korunkban uralkodó 
három vallásos irányok’ általános egybevetése'1 címmel három nagy cso
portba foglalja össze a teológiai gondolkodást, mégpedig a „naturalismus"- 
ba, ami alatt a vallástörténeti és történetkritikai iskolát érti, ezt külön
ben „ultra bal" iránynak is nevezi, azután a „rationalismus“-ba, amit 
közép-álláspontnak tart, s végül a „supernaturalismus“-ba,; amit „ultra 
jobb" iránynak nevez, ez alatt az orthodoxiát és általában, az egyházias 
irányokat jelöli meg. Az első irány képviselőjéül B au er Bru no t, a máso
dikéul B retsch n eid ert, a harmadikéül K rum m a ch ert  nevezi meg.
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„M in ő  v iszon yb a n  áll nálunk az ész a ’ k ije le n té sh e z ?“  k é r 
d ésre  az e lső  irány n ev é b e n  ez t a választ ad ja : „ Ész a ’ k ije len tés  
f ö l ö t t a  m á sod ik  irá n y : „É sz  a’ k ije len tés  m e lle tt" , a harm adik  
irá n y : „É sz  a ’ k ije len tés  alatt".

„M in t áll a’ tudás (in telligen tia ) a ’ va llá sh oz?"  — kérd ésre  a 
naturalism us válasza: „ A ’ tudás a’ vallást fö lü lm ú lja ", a ra tio - 
n alism usé: „ A ’ tudás a ’ vallással egyen sú lyb a n ", a supern atu ra - 
lism usé: „ A ’ vallás fö lü lm ú lja  a’ tudást".

„M in ő  v iszon yb a n  áll a ’ th eo log ia  a’ p h ilosop h iá h oz?"  N atu 
ra lism us: ,,A ’ theolog ia  a ’ ph ilosoph iában  e len y ész ik " . Rationalis- 
m u s: „T h eo log ia  és ph ilosoph ia  k a rö ltve". S upernaturalism us:
,,A ’ ph ilosop h ia  a ’ th eolog iá n a k  szolgál".

M ég  világosabb lesz a z  összeá llító  ten d en ciá ja , am ikor a k ö 
v e tk e z ő  k é rd ések re  adat választ az eg y es  irá n yok ka l.

„M in ő  v iszonyba n  áll n á lunk az egyh áziság  a ’ k e r esz ty én -  
s eg g e l? "  N aturalism us: „ A z  e lső  m ég  k e v és b b é  áll, m int az  
u tób b i". R ationalism us: „K er es z ty é n s ég  fö leb b  az egyháziságnál, 
sym b o lu m ok  k ev ésb b é  állnak, m int a ’ sz. irás". S upernaturalis
m us: ,,A ’ k eresz ty én ség  az egyházisápban  e len y ész ik , a’ sym b o -  
lum i k én y szer ítés  által".

„M in t a la ku l nálunk a ’ im llásos h it? "  N atu ra lism u s: „Szabad  
gond ola th it". R ationalism us: „ Észszerű írásh it". S u pern atura lis
m us: „V a k  tek in té ly  h it".

„M in t áll n áluk  Is ten  a ’ te rm ész e th ez? "  N atura lism us: „I s ten  
a’ te rm ész e tte l  a leg b en sőb b en  eg yb eo lv a d v a ". R ationalism us:
„ Isten  változhatatlan  bölcs tö r v é n y e k  szerin t m unkál a ’ term észe t  
által". S upernatura lism us: „ I s ten  szabad ö n k én y  szerin t u ra lk o
dik a’ term észe t  fö lö tt" .

A  racionalista beállítottságú szerző helyesen látta meg a kor nagy 
teológiai kérdéseit és az azokra adott különböző irányok jellemző vála- 
szait. Egyúttal azonban leegyszerűsítette és elsematizálta a kérdést, mert 
ennél a három iránynál több jelentkezett s az egymáshoz való viszonyuk 
is bonyolultabb volt.

„Tájékozások a’ porossí ev. egyházban, ’s mennyire lehet, a’ magyar- 
honiban“ címmel a Protestáns. Egyházi és Iskolai Lap 1845. január 5-i 
s áma cikket közöl D obos tollából. Ebben szellemes képet ad a német 
1 elégiái helyzetről s olykor utal a magyarországira is.

A 18. század második felében kifejlődött racionalizm us  ebben az idő
ben is a legelterjedtebb teológiai irány. Dobos szerint:

„E z, je len le g  m á r e la vu lt irány, az e ltép e tt , de a z ér t  e rő te ljes  
n ém et p olgárságnak  v o lt  k e d v e lt je ;  a’ józanság, a’ n ém et b ecsü 
letesség , az egészséges  n ép szerű  ph ilosoph ia  tiszta  á gyból szü le 
te tt  leá n ya ."

A  racionalizmus alaptétele, hogy az igaz vallás nem lehet egyéb 
erkölcsiségnél, széles rétegeket áthatott és sokak szemében rokonszenves 
volt. Az 1817-es porosz unió elsősorban a racionalizmus elterjedtsége 
miatt jöhetett létre. Nálunk is volt hatása a racionalizmusnak, ezt többek 
között ehhez az irányhoz tartozó német teológusok — elsősorban a híres 
góthai szuperintendens, Bretschneider — műveinek az ismertetése és 
méltatása bizonyítja.
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Az ortod ox ia  is igen erős tényező még ebbén az időben. Vezéralakja 
Németországban H en g sten b erg , aki külön lapot is ad ki „Evangelische 
Kirehenzei ung“ címen. A triglaffi „papegylet“ magába tömörítette a hit- 
vallásos lelkészeket s így határozottan tudtak fellépni a hitvallások mel
lett, az uniós gondolkodással szemben. Tőlük csak merevségben különbö
zött az óhitű lutheránusok tábora. A hitvallásos teológusok közül T holuck, 
H arm e, K ru m m a ch er  neveivel találkozunk leginkább az egyházi sajtó 
lmjain. Nálunk az ortodoxia vezéralakjaként W im m ert említi meg Dobás: 
„Egy Wimmer szájában például — igenis győz és emel nálunk is a’ nép
szerű, szószerint vett symbolismus11 (hitvallásosság).

Nálunk az ortodoxia elterjedtebb volt, mint a németeknél. Évszáza
dokon át elnyomott lutheranizmusunk hűen megőrizte eredeti lényegét, 
edzett volt a más tanításokkal szemben, meg tudta védeni magát más
honnan jövő befolyásokkal szemben, hiszen mindig ezzel a védelmi fel
adattal voltí elfoglalva.

„H o g y  sym bolistá in k  vannak, m u ta tja  a’ kis pennaharcz, m e lly  
a' sym b o lu m ok  fe le t t  e ’ lapok  hasábja in  m eg k ezd e te tt ; és  hogy  
v iszon t a’ s ym b o lu m ok  és a’ c o n fess io k  n á lunk is m e g te tték  ism e
r e tes  hatásukat, m u ta tja  a k e serv es  sorsra  ju to tt  u n io “ . (P E IL  
1845. 4.)
Tehát a hitvallásosság életereje nyomta el a protestáns unió tervét, 

amit a negyvenes élvek elejétől fogva főleg világi oldalról olyan sokan 
hangoztattak.-

A pietizm u s  sem (a németeknél, sem nálunk nem jelentett nagy 
tábort. A PEIL így jellemzi:

„L á ssu k  a ’ p ie tis tá k  osztá lyá t: tagadni n em  lehet, h ogy  g ya 
korla ti k ü lé le tü k  példás, já m bor és egyszerű , de a ’ h erva d t szín, 
a’ term észettő li m ésszeá llá s  m ia t t . . .  ez  irá n yt ú gy  leh et tek in 
ten i, m int sze llem i a szkórt.“  (1844. m á j. 4. 411.)
A schleiermacheri teológia vulgáris formája, a rom antika  erejét vesz

tette Imát- a németeknél is, nálunk sohasem tudott gyökeret verni. A 
PEIL szerint:

„A m a z  ú j rom an tiku s fe llob ba n á s . . .  nem  am az egészséges , 
posgás n ép szerű ség , m elly  azt a ’ n ép ’ v é r é b e  á tv ez eth eti vala.
A ’ rom antika  korszaka, m elly  a’ kér. va llásosságot z en g ő  érczczé , 
p en g ő  rzim balom m á akarta ü resíten i, le já rt."  (1844. m áj. 4. 410.)
A  teológiát a filozófiával keverő esztéticizm u s, amely leginkább 

schellingi gyökerekből táplálkozott, eleve csak néhány követőre szá
míthatott.

A radikáUs irány még mindig szenzáció erejével hatott, Strauss, 
B auer, sőt Feu erb a cli neve is gyakran szerepel egyházi sajtónkban, de 
többnyire csak bírálólag, s nincs nyoma annak, hogy komolyabb hatásuk 
lett volna magyar evangélikus egyházunkban.

Helyesen zárja le Dobos a teológiai irányok ismertetését, amikor 
ezt írja:

„ A ’ n ép  közeliről n ézi a ’ vitát, f ig y e l!  de kizárólag e g y ik h e z  
va g y  m ásikhoz ford u ln i nem  fog , m er t  n ek i ok os  vallás kell, az 
ü g y e t  m in d en esetre  n em  a ’ ren d szerezők , hanem  a’ n ép ’ eg é sz 
ség es  szék e  m aga döntend i el.“
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Maradandó és hamar elavuló teológiai irányok vetélkedéséből alakul 
ki magyar evangélikus egyházunk szellemi arcképe. Állandó vonások és 
átfutó árnyékok egyaránt jellemzik.
Lelkészképzés és lelkésztovábbképzés.

Az általános helyzetkép után, ismerkedjünk meg egyházunk teológiai 
műhelyének, a lelkészképzésnek és a lelkésztovábbképzésnek a módjával,

a) A lelkészképzés ügyét az 1842. július 15-én kezdődő egyetemes köz
gyűlés szabályozta a fennálló helyzetnek megfelelően. Eszerint a gimná
zium- hat osztályát elvégzett ifjú két évig a „bölcselkedési pálya" tan
folyamát végezte, ahonnan vagy a két éves jogi, vagy a két éves „isten- 
tani pályára" léphetett. A teológiai tanterv a következő volt:

„E lső  esz ten d őb en : 1. H ittudom ány. 2. frá s fe jtés -tu d om á n y , és  
az ó  és  ú j tes ta m en tom ’ fe jte g e té s e .  3. E gyházi tö r tén e t, kü lön ö 
sen  a ’ m agyarhon i. 4. K ik érd ezés  és  n evelés -tu d om á n y . M ásod ik  
e sz ten d őb en : 1. E rkölcsi tudom ány. 2. A ’ sz. írás’ f e j t e g e té s e ;  
hozzáadván  v ég ü l eg y  b e v ez e té s t  az ó  és ú j tes ta m en tom ’ k ö n y v 
v eib e . 3. A ’ p ro testá n sok ’  egyh á zjoga , kü lön ösen  M agyarország 
ban. 4. P astoralis és h om iletik a  n ép ok ta tá si g ya korlá sok ka l."  
Eperjesen, Pozsonyban és Sopronban folyt a fenti tanterv szerint a 

lelkészképzés. Mindezzel kapcsolatban számos bírálat hangzott el, mert 
keveselték a teológiai kiképzés ilyen mértékét, noha a hazai főiskolák 
elvégzése után még külföldi egyetemeket is , rendszerint látogattak a 
lelkészjelöltek. A PEIL 1846. máj. 26-iki száma hírt1 ad a dunántúli lel- 
készképes'tő vizsgáról s azt állapítja meg,

„h o g y  a’ th eolog ia i ka tedra , a ’ szü kség es  ta n u lm á n yok h oz arány
lag n incs e leg en d ő  szám ú ok ta tó k k a l e llá tva ; és íg y  az if ja k  olly  
tu d om á n yok bó l is exa m in á lta tn a k  (m ikből n em  exa m in á lta tn iok  
leh e te tlen  is), m ik et a ’ lyoaeum ban  n em  is ha llga ttak".
A  lelkészképzés rendezése érdekében állandó cikkezés, sőt gyűjtés is 

folyik a Pesten felállítandó protestáns teológiai főiskola érdekében.
Addig is, amíg a főiskola terve megvalósul, a szuperintendens elnök

letével tartott papjelölti vizsgák anyagát igyekeznek meghatározni, hogy 
a hazai és külföldi teológiákon tanult jelöltek különféle tudását alkal
mas tankönyvek alapján közös nevezőre hozzák. Schneller Vilmos a 
dunántúli vizsgáló konzisztóriumnak azt! a javaslatot teszi a PEIL hasáb
jain, hegy a következő könyvek alapján folytassa a vizsgálatot: Hasé 
egyháztörténete, S iirm  apológiája, D aub  erkölcstana, B au m garten  bibliai 
teológiája, D eld ette  újszövetségi bevezetése, M a rh ein eck e  és H ü ffe l gya
korlati teológiája, A u g u sti archeológiája, ezenkívül a hitvallási iratok és 
mindenekelőtt a Szentírás alapos ismerete kötelező. (1846. aug. 30. 836.1 

A szuperintendens elnöklete alatt álló bizottság előtt letett vizsga 
után oklevelet kaptak a vizsgázók s „papjelöltekké" lettek. A dunántúli 
szabályrendelet szerint:

„C sa k  az illy  p a p je lö ltek n ek  adassák en g ed e tem  az illető  le l
k é s z e k  á l t a l ! a’  g y ü le k e z e t  e lő tt  nyilvánosan  fe llép h etn i ’s p réd i
kálhatn i". (P E IL , 1846. aug. 6.)
A  papjelölt vagy külföldi tanulmányokat folytatott, vagy segéd- 

lelkészi beosztást kapott, vagy családoknál nevelősködött mindaddig, míg
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rendes lelkészi álláshoz nem jutott. Valamely gyülekezet által „hivatást 
nyert“ papjelölt újból vizsgára áll a szuperintendens és néhány esperes 
elé. Ez a bizottság megvizsgálja a papjelöltet,

„h a  a ’ szen tírá st a ’ m aga forrása iban  érti-e , va g y  legalább is az  
ú j szö v etség  k ö n y v e it  görög  n y e lv b ő l tu d ja -e  m in d en ütt fo rd ít  
ta n i; ha sym bolicu s k ö n y v ein k  tarta lm át ism er i-e ; v á jjo n  a ’ k e 
r es z ty én  hit és  erk ö lcstu d om á n yba  be v a n -e  jó l a va tva ?"  (P E IL  
1846. 754.)

Majd egy igehirdetést kell kidolgoznia, s lel kell olvasnia beköszöntő 
beszédét, amelyet a bizottság megbírál és útmutatással lát el.

„H a  az így  m eg vizsg á lt eg y é n  p ap i hivatal v ise lésére  a lka l
m atosnak találtatik, a’ su p erin ten d en s által fe la va tta tik  ’s h itét  
le tesz i a ’ fe lő l, h ogy  az is ten i ig é t a ’ szen tírás és sym bolicu s  
k ö n y v ein k  tartalm a szerin t, a ‘ m en n y ib en  e z e k  a’ szentírással 
m eg  egyezn ek , tisztá n  ’s igazán  h ird e te n d ő  (u. o.).

Magyar evangélikus egyházunk megőrizte hitvallásosságát abban az 
időben is, amikor világszerte a teológiai racionalizmus uralkodott. A mi 
teológiai fejlődésünk kiegyensúlyozottabb volt a németnél, annak szélső
ségei sem pietista, sem racionalista irányban nem voltak érezhetők ná
lunk. Egyházunk minden lelkészétől megkívánta a Szentíráshoz és hit
vallási iratainkhoz való hűséget, amit lelkészeink esküjükkel pecsétel
tek meg.

A szuperintendens előtt (a püápöki cím használatát a helytartótanács 
rr indádéig tiltotta, míg hatalmon volt, csak a szabadságharc vallásegyen- 
lőséget biztosító törvénye- után ment át a használatba a szuperintendens 
elnevezés helyett a püspöki cím) lefolytatott vizsgálat komoly követel
ményt támasztott a jelölttel szemben. A nehézség abban mutatkozott, hogy 
a jelölt hogyan szerezze meg a szükséges teológiai ismereteket a vizsgá
hoz, miután a hazai teológiai oktatást, külföldi tanulmányokkal kellett 
kiegészíteni! s így olykor egyenetlen ismeretekkel álltak a jelöltek a vizs
gáló bizottság elé, merít egyik helyen, ezt tartották fontosnak a teológiai 
stúdiumból, a másik helyen amazt.

A lelkészképzésnek ezzel a módjával szemben állandó elégedetlenség 
nyilvánult meg a kortársak részéről. Hosszan lehetne sorolni azokat a 
cikkeket, amelyek kifogásolják a lelkészképzés rendszertelenségét, egye
netlenségét, nagy pártfogóktól való függését s azt követelik, hogy emel
jék a hazai teológiák színvonalát,

„ le g y e n  inkább k e v es e b b  főtan odán k , d e az a ’ m i lesz, h e ly e z te s 
s ék  o lly  karba, m elly b en  fö lad atának  akadém iai m é r té k b en  ’ s 
m odorban  tu d jo n  e le g e t  ten n i"

— követeli a PEIL 1848. júl. 23-iki száma. Legalább négy rendes tanárt 
1 övetel ugyanitt a PEIL a teológiákra, s a tanulmányi időt három évre 
akarja emelni. A tantárgyakkal kapcsolatban a gyakorlati teológia tár
gyainak bevezetését szorgalmazza. Ma már ezek az igények túlkevésnek 
látszanak, de ne felejtsük el, hogy három évszázados elnyomásból jött az 
a protestantizmus, amely most az első adandó alkalmat igyekszik kihasz
nálni lelkészképzése színvonalának emelésére. Egyébként más karok 
tanulmányi ideje sem volt hosszabb ebben az időben.
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b) A  le lk és z e k  tov á b b k ép zésé t  az ún. „paptanakodások" szolgálták. 
Az egyházmegyei papi konferenciák múltja a reformáció korába nyúlik 
vissza, aimdkor a fraternitások papjai ápolták a testvéri közösséget egy
más között. Egyházunk elnyomatása idején természetesen ezek is meg
szűntek, de nyomban újjáéledtek ott és amikor alábbhagyott az üldözés. 
A 19. század folyamán egyházmegyei „papi egyletek" tagjaiként gyüle
keztek össze a lelkészek. A harmincas években egymásután alakultak 
ilyen papi egyletek Zalában, Nógrádbn, Gömörben, Vasban, sőt a bánya
kerület egyházmegyéi már kerületi papi konferenciát is tartottak. A negy
venes években többen sürgetik az országos lelkészkonferenciák tartását.

A PEIL „Evangélikus lelkészek egyházmegyei és országos tanako
dásai" című, Schneller Vilmos tollából származó cikkében (1846. febr. 1. 
109.) egyházunk egységének az érdekében tartja szükségesnek lelkészeink 
országos összejöveteleit.

,,A k á r  10 g y ü lek eze tb e  rándulhatok  k i: c sa k n em  m in d en ütt  
va g y  kü lön  színű és szabású  a ’ papi ruházat, va g y  sa játlagos az 
is ten tis z te le tek  rende és  m odora, va g y  m ás ágendák, más é n e 
k esk ö n y v ek , m ás lé lek  a ’ papban, m ás sze llem  a’ g y ü lek eze tb en .
Ú gy annyira, h ogy  a’ g y e n g é k  tév e ly eg n ek , az e z e k e t  m egvizsgá 
lok  és m eg fo n to lo k  k e lle tlen  é rz és ek tő l  le p e ln ek  m eg , egyh á zu n k  
e llen ség e i p ed ig  trium fálnak . H ozza tok  be le lk észt oon feren tiá ka t  
’ s szétsza ka d ozo tt egyh á zu n k  szem látom ást fo g  egyesü ln i és k öz 
pontosaim '“ .

A z  egyházmegyei papi egyletek munkájának egymással való meg
ismertetése végett J eszen szk y  László  hódmezővásárhelyi lelkész azt java
solja, hogy az esperességi konferenciák naplóit és jegyzőkönyveit tegyék 
közkinccsé azzal, hogy kinyomatják, vagy legalábbis köröztetik egymás 
között. (PEIL, 1847. júl. 4. 651.) A papi egyletekben folyó komoly munka 
indokolttá tette az egyházmegyékben felolvasott jó írások és dolgozatok 
továbbítását.

Példaként a gömöri egyházmegyét vegyük szemügyre. Ősszel és 
tavasszal tartják gyűléseiket,

„ e k k o r  egyh á zi szón ok la tok  tarta tn ak  és bíráltainak, korszerű  
egyh á zi é le tb ev á g ó  k érd ések  fe jteg e tte tn e k , e sz m ecser é lé s ek  tö r 
tén n ek , k ö n y v ek  olvasásra hozatnak, ’s a’ t.“

A z  1846. tavaszi gyűlésen
„B . M . le lk ész  m agyar eg yh á zi szón okla tot tartva , m e lly e t  á  tagok  
barátilan m egbírá lta k . (P E IL , 1846. fűn. 21. 599.)

Az egyházmegyei papi egyletek a teológiai tudományosság meleg
ágyai voltak, innen indult el számos komoly tanulmány, amely azután a 
PEIL hasábjain országos nyilvánosságot kapott.

A teológia művelése elsősorban ezekben a tanulmányokban kapott 
teret, de önálló művek is megjelentek, amint azt majd később látni fog
juk. Jeszenszky László hódmezővásárhelyi evangélikus lelkész már 1844- 
ben azzal a felhívással fordul a protestáns közönséghez, hogy alakítson 
„magyarországi protestáns könyveket kiadó egylet“-et.

A Habsburg-elnyomás alól lassan mentesülő egyházunkban egyre 
több elégedetlen hang szólal meg teológiánk elhanyagoltsága miatt. A
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bírálóknak igazuk volt abban, hogy többet és jobbat akartak, de csak 
részben volt igazuk akkor, amikor végignéztek a teológiai eredményeken 
s nem látták meg a hiányosságok mellett a pozitívumot is.

A következőkben teológiai tudományszakonkint tekintjük át a 19. 
század negyvenes éveinek egyházi szellemi életét.
A bibliai teológia.

aj A Szentírás lutheránus értékelése rendkívül figyelemre méltó 
jelenség abban a korban, amikor már országszerte ismert volt Straussnak 
és Bauernak bibliakritikai munkássága, s amikor — ha nem is szélső
séges formában — de a racionalizmus uralkodott a teológiában a legtöbb 
ország lutheránus egyházában.

Wimrner példáúl így ír ,,A’ szentírás és az evang. egyház*1 című 
cikkében:

„E zen  k é t  f o g a lo m . egym á stó l elvá laszthatatlan , és  ö r ö k k é  
i l y e n n e k  k e ll m aradnia. H ol evang. eg yh á z  létezik , o tt  a ’ 'b ibliá 
n a k  é lén k en  és m unkásán  k e ll hatnia: és  ott, hol a’ biblia o lva s-  
tatik, evang. egyh á zn a k  ke ll alakulnia. A ’ bib liával fog la lkozá s  
’ s biblia ‘-zerivti é let, az eva ng . k e r es z ty é n ’ ism er te tő  je le . A z  
Is ten ’ ig é jé n ek  k e ll az eva n g  k er esz ty én  v ilágító  tü zén ek  lenn ie  
m in d örök k é :“  (P E IL , 1844. jan. 20. 57—58.)
A z  evangélikus egyház rendeltetését akkor tölti be, ha tisztán és 

igazán hirdetteti az igehirdetői tiszten keresztül Isten igéjét:
„ A z  egyh á z cz é lja : ter je sz tés e  és  m eg ő rzése  az Is ten ’ ig é jé -  

jón ek . E’ v ég r e  ren d e l le lk észek e t, k ik  a ’ bibliai igét, és  sem m i 
e g y eb e t , eg yszerű en , világosan, m in d en  toldozás fo ld ozás ’ s ö n 
v é lem én y  m e llő z é s é v e l  h i r d e s s é k ( U .  o.)

A  Bibliához való hűség nemcsak elszigetelt jelenség. Többen vetet
ték fel a Károli-bibliafordítás revíziójának szükségességét. Nyilvánosan 
felhívták K is János dunántúli szuperintendenst, a neves költőt és mű- 
fo"dítót, a bibliafordítás revíziójának elvégzésére. Mivel ezt magas korára 
való hiva*kozással elhárította, dr. B loch  (később Ballagi) M ór, a z  ismert 
nyelvész és dr. S zéká cs  J ózsef budapesti lelkész, később püspök karolták 
fel a bibliafordítás ügyét. Munkájuk részleteit a PEIL hasábjain nyilvá
nosság elé bocsátották, s kérték a hozzászólásokat A bírálók megjegyzé
seire nyi’vánosan válaszoltak s így az ország színe előtt folyt a biblia- 
fordítás revíziójának! ügye. Máté evangéliumának ötödik fejezetét és
I. Tim. első fejezetét közölték új fordításban, illetve fordításrevizióban. 
Alapelveiket ebben-jelölték meg a fordítók:

,,A ’ m i m ár az á lta lunk k ö v e te t t  e lv e k e t  illeti, azokat e k k é p 
p en  á llap ítottuk  m e g : A ’ ford ítá s  tö r tén ik  a’ görög  s zö v eg b ő l  
fo ly to n o s  tek in te t te l  a’ lé te ző  K á r o ly i-fé le  fordításra , m in t a ’ 
m elly tő l h arm adfél százados m egszoká s m iatt a’ n ép  n em  eg y  
k ön n yen  volna  elszakítha tó . M eg ta rta n d ón a k  íté ltü n k  en n élfog v a  a’ 
r ég i fo rd ítá sbó l: 1. a’ szertartá sokba  á tm en t, és  onnan az é le tb e  
átszivárgott m on d atokat, 2. a ’ tu la jdon  n eveld  írásm ódjá t, 3. a’ 
f e je z e t e k ’ elosztását. M eg  tartandónak h ittü k  tová bb á  a’ rég i 
ford ítást, m aga’ t e l je s  ép ség éb en  á  h ol az e r e d e tijé n e k  m int 
anyagra, m in t alakilag hű képm ása, a ’ n y e lv  ped ig  szin t o llyan , 
h ogy  a’  n ép ’ szá já bó l edd igelé  ki n em  ese tt.
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E ltérn i p ed ig  K á ro ly i’ ford ítá sá tó l szü k ség esn ek  hittük, hol 
e ’ buzgó le lk ia tya  kora ’ s z e llem étő l v e z é r e lte tv e  és  a ’ polémia/ 
é rd ek e in ek  hódolva  (sit v en ia  v erb o ) a’ szen t ig é t  h on i n y e l
vü n k re  ú g y  h ivé  á tteen d őn ek , h ogy  ha bár az e r ed e tib en  n em  
ép en  o lly  világos, m ik én t azt a  korlá to lt e szü n k k e l m in d en  k é tsé 
g et k izá rva  fe lé r jü k , a ’ m a gyarban  o llyan  leg yen , h ogy  sem m i 
té to v á t m eg  n e  en g ed jen ; d e a z t  n em  ritkán, csa k  k ö r ü lírá s  
ú tján  tud ta  elérn i.

E zen  u to lsó  n ézet ’ e l len éb en  fe la d a tu n k  vala  a’ sz. ig én ek  
ollyan  m á sola tá t adni, m e lly b en  n em csa k  az e re d e ti  tartalm a  
leg yen  h ív en  visszaadva, h anem  m ódja, szere  is a’ s zen t b eszéd 
n ek  legyen , a ’ m en n yire  leh e te tt , u tánozva , m á s szóval, hogy ne  
csa k  az anyag, hanem  a’ sa já tos a lak  is, a’ m en n y ib en  n yelvünk! 
sajátsága m eg en ged i, u gya n  az leg y en  az ered e tiv e l. A z é r t  is arra  
tö rek v ő n k , h ogy  az e re d e tin e k  va lam in t eg y  részrő l ószepű e g y 
szerű ség ét, ú gy  m ás részrő l ta lányos tö m ö ttség ét is v issza tü kröz-  
teth essü k . M agától érte tőd ik , h ogy  illyn em ű  eljárás m ellett  a’ 
hom ályos és n eh éz  m agyarázatú  h e ly e k n ek  a’ fo rd ítá sba n  is csa k  
ollya n okn a k  k e lle te t t  m aradniok . A zon k ívü l hittani sarka la tok  
gyanánt szo lgá ló  k ité te lek e t, k ivált, ha azok  f e le t t  m ég  hittani 
v itá k  is fo ly tá n a k , ha m á sk ép  ,nem  lehetett, m ég  n y elv ü n k ’  sa já 
tossága ina k felá ldozásáva l is b e tű  szerin t ford ítta ta n d ókn a k  h it
tük. Ha k i illy  ford ítá sm ód ot szép m ű b en  n em  tud n ak is h elyeseln i. 
h elyese ln i fo g ja  — ú gy r em éljü k  — je len  fela datu nkban , hol a ’ 
tá rgya t an yagra  és sa já tos a lapokra  leh etőség ig  hű m ásolatban  
bírni az eg y e t le n  szü k ség .“  (PEIL,  1844. jún. 15. 555—556.)

A nagy lendülettel megkezdett munka nem, nyert befejezést, de így 
is sok tanulságot meríthettek aikortársak a bibliafordítás sajtóvitáiból, 
s figyelmük egyházunk ősi kötelezettségére, az Isten igéje minél telje
sebb megértésére irányult.

b) A bibliai ordítás mellett egyházunk másik állandó küzdőtere a 
Szent rás magyarázásának területe. Ha itt először az ószövetségi kisebb- 
nagyobb tanulmányokat vesszük számba, akkor különösen két írást kell 
kiemelnünk ebből az időből.

Az első C zékus István n ak  ,,A’ mosaismus alapelvei az Istenuralkodás 
idejében" című tanulmánya (PEIL 1846. nov. 8. 1057—1067.) Czékus 
István, a későbbi rozsnyói lelkész és tiszakerületi püspök, ebben az 
időben dr. Székács József budapesti lelkész mellett káplánkodik. Még 
egészen rövid idő választja el tübingeni tanulmányéveitől. Tübingen az 
akkori idők leghíresebb teológiáihoz tartozott, itt működött az ún. tü- 
bi'geni iskola, a történet-kritikai irány képviselője. Ennek alanítója és 
vezéregyénisége Eaur tübingeni újszövetségi professzor volt. Egy 1845- 
ből való tübingeni magyar ösztöndíjas beszámolója szerint (PEIL 1845. 
nov. 2. 1041— 1047.) „legkeresettebb Collégiumai vannak" Baurnak, „ki 
már kétszer hivatott Berlinbe". Az ószövetséget Ew ald  adta elő, „ki ál
talában elismert első orientalista egész Néimethonban". Híres héber 
nyelvtanát nemzedékek tanulták. A többi teológiai szak professzorai 
között voltak Strauss-követők is, de orthodoxok, sőt pietisták is. Tübin
gen maga sem volti tehát egységes, hanem szenvedélyes vitákban feszül
tek egymásnak a teológiai ellentétek. Ebből a légkörből jött a fiatal
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Czékus. Tanulmányán keresztül mérhetjük le egy magyar teológus érték
ítéletének józanságát és kiegyensúlyozottságát.

Czékus a hegeliánus történetfilozőfiai formula nyomán osztja fel 
Izrael történetét: „Az izrael nép történeti folyamának három főidőszaka, 
t. i. az Isten (theocratia), király-isten (basilo-theocratia) és papuralkodás 
(hierarchia) valamint politikai, úgy egyszersmind vallásos életének is 
tiszta tüköré, azon különbséggel, hogy míg amaz e’ három fokozaton 
áthaladva, az enyészetnek ment elébe, emez nehéz küzdelmei után a’ 
keresztyénségben ülé meg diadalmi ünnepét". Számos más idézeten ke
resztül lehetne szemléltem Czékus írásában a hegeliánus sém.a nyomait, 
amikor az „igazság fokozatos fejlődéséről" és egyéb jellegzetességről ír. 
Nyilvánvaló, hogy a tübingeni iskola nyomai nem múlhattak el hatás
talanul egy magyar teológus gondolkodásában. De nem ez a dolgozat 
főjellemvonása.

Lényegében -arról van szó, hogy

„Iz ra e l  n ép e  E gyip tom ba n  k irá lyi zsa rn ok  ö n k én y tő l su jto lta tva , 
de m in d en ek  fö lö tt  vallásos sze llem étő l v e z ér e lte tv e , egyh á za  f e 
j é v é  nem  fö ld i lén y t em elt, hanem  Isten t, az ö rö k  k irá lyt vá - 
lasztá. E zzel m eg szü le te tt  az Isten ura lkod ás, m elly  az is ten i igaz
sá gok  ö rök  u ralkodásának eszm é jé t  r e j tv e  m agában, Is ten  k o r 
m ányzása  a la tt á lló  status és  papuraság nélkü li ’s d em ocra tia - 
sze llem ű  egyh áz, m e lly b en  m inden  tag  szen t és  fed d h e te tlen  
é le tre  k ö te lez te tik “ .

Ebben a theokratikus szituációban jelent meg a tíz parancsban össze
foglalt valláserkölcsi monotheizmus, amely megadta minden hivő szá
mára az Istenben való hit és élet alapvonalait. Amellett, hogy rend
szeres formában összegezi a tanulmány ennek az időszaknak a teológiá
ját, építő vonás is végighúzódik a dolgozaton, rendszerint akkor, amikor 
az Újszövetséggel kapcsolja össze az Ószövetség tanítását s ebből gya
korlati következtetéseket von le. Hazai egyházi helyzetünkben nem sok 
értelme iett volna a merőben elméleti vagy történeti érdekű kifejtésnek, 
feltétlenül szükség volt az építő jelleg ápolására is. Radikális teológiát 
a németeknél vagy svájciaknál is csak a gyülekezettől elszakadt teoló
giákon lehetett művelni. A mi teológusaink és lelkészeink benne éltek 
a gyülekezetben s '.ez óvta meg őket az egyházunk tanításától való el
szakadástól.

A másik kiemelendő mozzanat az a vita, amely V álka  János evang. 
cs" eres és E lefán t M ih á ly  evang. lelkész között zajlott le az Ószövetség 
teológiai értékelését illetően (PEIL 1847. szept. 26. 1009—1013.—1847. nov. 
28 1307—1309.) Válka az Újszövetség felől kiindulva, annak tanítását, 
félreértve, azt vallja, hogy mivel a jócselekedetek, a körülmetélkedés, 
az áldozatok és  általában az ószövetségi törvény az Újszövetséggel ér
vényét vesztette,

„J ézu s és az a p osto lok  e lvá la sz tó  fa la t von ta k  az ó és  a z  új, 
a' zsidó és a’ k e r esz ty én  vallás között, — e ltö r lö tték  az első t, ’ s 
fe lá llíto ttá k  a ’ m ásika t

—  helyezzük a hangsúlyt kizárólag az Újszövetségre. Nyilvánvaló, hogy 
itt azzal a radikális sémával találkozunk, hogy a keresztyénség is' egy
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a vallások sorában, s ezért el kell választani az alsóbbfokú zsidó vallást 
a magasabbrendű keresztyén vallástól. Elefánt Mihály szembeszáll ez
zel a felfogással, s ha nem is vonultatja fel az Ószövetség melletti ösz- 
szes érveket, de határozott hangon foglal állást a teljes írás megbecsü
lése mellett:

„K i m ern é  közölün k  h íve it a z  ó  testa m en tom  e llen  in form á ln i?  
ha n em  em lítjü k  is, h ogy  ez  által a ’ szen tírás átalános h ite les 
ség e  e llen  k é tség e t  tám asztanánk, m it elhárítani legszen teb b  k ö 
te lesség ü n k ".

Érvelésében meggyőző erővel szólaltatja meg Luthert, de mindenek
előtt magát az Újszövetséget s abból, különösen a Hegyi Beszédből Jézus 
Krisztus szavait a törvény és a próféták szavainak érvényességről. — 
A Válba—Elefánt vitából is kitűnik hogy amint jelentkezett nálunk a 
va'löstörténeti irány érvényesülése, nyomban eleven vitát váltott ki S 
visszautasításban részesült.

c) Ennek a kornak a nagy teológiai szenzációja, Straussnak és Barná
nak a í evélkenysége, elsősorban az ú jszö v etség i teo lóg ia  vonalán jelent
kezett. Strauss Jézus élete című könyve 1835. és 1840. 'között öt kiadást 
ért meg. Természetesen nálunk is ismerték művét, sőt az általa fellen
dített Jézus élete-irodalom többi képviselőjének műveiről is sok könyv- 
ismertetést olvadhatunk a PEIL hasábjain. Baur pedig 1845-ben jelen
tette meg az; ap'sttűi korról sz'ló nagyszabású könyvét, amelyben újból 
leközölte régebbi rásait is s így vizsgálódásai egészét tette közzé. 
A PEIL rendkívül óvatosan, úgyszólván állást sem foglalva ismerteti 
művét. De sokan voltak, akik nyílt ellentámadásba mentek át a történet- 
k, ;tikai iránnyal szemben.

Az egyházon belüli elvilágiasodásrói fest képet R ajcscm yi János „Mi 
árta leginkább a’ keresztvéti vallás hitele ’s tekintélyének?" című 
cikkében, melyet a PEIL folytatásban közölt (1848. febr. 20. 225—235.— 
febr. 27. 264—273.). Megállapítja, hogy az amúgyis széleskörű és egyre 
jobban terjedő hitetlenséget sok esetben maga az egyház is növeli, éppen 
a Biblia tekintélyének aláásásával:

„ M ár m ost kérdezzük , ha fön ta rla to tt-e  a ’ szen tira t h ite le  ’s 
te k in té ly e ?  m on d ju k  k i n y ílta n : nem,. Iskolá in kban  töb b n yire  
csa k  annak kritizálásával fog la lkozu n k , o tt m in d en t tanulunk, 
csa k  annak m é ly éb e  lehatni, is ten iség ét á tlá tni nem . M ire az 
é le tb e  k ilépü nk , va g y  eg ész  háborúba k ev ered ü n k  avval, va g y  
csa k  tö r e d ék év e l  b íru nk  az irántai tisz te le tn ek , v a g y  ped ig  Strauss 
és  B rú nó B a u erk én t az eg ész  csa k  m yth u sszá  vá lik  e lő ttü n k ".

Majd Strauss könyvéből idézve, részletesen szembeszáll állításaival, vé
delmezi Jézus istenségét, csodálatos születését, az emberek közt végzétt 
különféle csodáit, megdicsőülését, feltámadását, mennybemenetelét és az 
angyalokról, a sátánról, a mennyről és pokolról szóló bibliai tanítást. 
Ez a védelem azonban inkább racionális spekuláció segítségével törté
nik, semmint kifejezetten teológiai érvekkel. De így is erőteljesen muta
tott rá arra a veszélyre, amely ez egyházat fenyegeti, ha saját területén 
belül nem állja útját a terjedő elvilágiasodásnak. „Én a’ kritikában 
találom a’ hibát — írja a szerző —, nem azért, hogy kutat, birálgat.
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hanem mivel azt nem. úgy teszi, mint tennie kellene. Milly nagy kár 
tehát a’ szentiratot mythusznak keresztelni, Krisztus föltámadását, menny- 
bemenetelét, egész váltságát elvitázni.“

A polemikus újszövetségi tárgyú írások mellett természetesen na
gyobb száímban találhatók az építő jellegűek. Ezen a téren önálló teo
lógiai művel is találkozunk. A könyv címe: „Urunk Jézus végóráji. Lelki
épülést kereső keresztyén hívek számára népszerű nyelven előadva ké
szítette G ödörházi G öd ör  József, bölcsészet doctora, szendi evangy. lel
kész. "  A s zerző könyvét három füzetben akarta kiadni. „Az első füzet 
tartalma: Jézus szenvedését megelőző különféle készületek. Másodiké' 
Jézus szenvedése. Harmadiké: Jézus halála és eltemettetése."  Az első 
füzet 1848. nyarán jelent meg.

„E zen  első  fü ze t  22 kü lön  c z ik k ek b ő l áll, k ö v e tk e ző  r en d d e l:
1) Lázár feltám asztása  ’s annak k ö v e tk ez é se i . E lső papi g yű lés  
Jézus ü gyében . K a ja fás. 2) A z  a p osto lok . E zek n ek  Jézus szo 
m orú  dolgokat jö v en d ő i m aga fe lő l. 3) J ézus k en e tte té se  B eth á -  
niában  M ária  által. 4) M ária c s e lek ed e té  h ely te len ítte tik . 5) J é 
zus v éd i M áriát. 6) Jézus b em en ete le  J erusá lem be. 7) Jerusálem  
városa. Jézus sira tja  azt. 8) A ’ jeru sá lem i tem plom . Jézus u tó l-  
szor m eg y  abba. 9) Jézus je l t  a d  tan ítványainak, k öze lg ő  halála  
fe lő l. 10) A ’ jeru sá lem i főtanács. 11) K özön ség es  n a gyg yű lés  a' 
jeru sá lem i tanácsban , m in t m ásod ik Jézus ü gyében . 12) L á b 
m osás. 13) Júdás. 14) Júdás dolga Jézus e llen . H arm adik papi 
g yű lés  Jézus ü g y éb en , 15) K észü le t a ’ h ú svéth oz  és  h ú svéti bá
rányhoz. 16) Jézus va csora  fe le t t i  beszéd e. 17) T a n ítvá n yok  v e r 
sen gő  e  e z  e lső s ig  fe le t t . 18) Júdás a’ fa la t v é te le  után. 19) A ' v é g 
vacsora  szerzése. 20) A ’ vacsora  b e fe je z é s e  és  k im en ete l a ’ v á 
rosból. O la jfá k  h eg ye . 21) P é ter  va llá sté tele . 22) T a n ítván yokn ak  
ú j le ck e ."

A  könyvben az építő jelleg és  a tudományos mértéket megütő ösz- 
szefoglaló feldolgozás egyaránt megtalálható. Nagy szorgalommal gyűj
tötte össze a szerző az újszövetségi kortörténeti adatokat, emiatt helyen
ként lexikonszerűvé válik előadásmódja. A mű a kor színvonalán állott 
s méltán érdemelte ki a kortársak elismerését. Dr. Székács József a 
PEIL-ben (1848. aug. 27. 1126.) ,,a’ szorgalmas és tudós szerző e’ jeles 
művét, melly templomi és magán épületességre egyaránt használható" , 
melegen ajánlja a  protestáns közönségnek.

A bibliai teológiai munka különböző megnyilvánulásaiból az az össz
kép bontakozik ki, hogy egyrészt nagy energiát köt le ai negyvenes évek
ben egyre érezhetőbbé váló radikális irányzatok helyes megértéséért és 
azután hatásuk elhárításáért folytatott küzdelem, másrészt a teológiai 
polémiától függetlenül olvan új munka kiadására is nyílt alkalom, amely 
az elért korszerű történeti eredmények figyelembevételével szolgálta a 
teológiai tudományosság és az építés szándékát.

Dr. Ottlyk Ernő

(F olyta tása  k ö v e tk e z ik )
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A KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
ÚJ KIADÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

A z  E g yh á zeg yetem  Tanácsának, az O rszágos E sperest É r tek ez 
le tn ek  és a T eológ ia i A k a d ém ia  Tanári K a rá n a k  1955. m á rcius  
15—16-án ta rto tt eg y ü ttes  ü lésén  előadta : B en czú r  László p ü sp ök i 
titkár.

Munkánk eredménye — Dokumentumok ismertetése
Amikor a szövegi munkaközösség valamivel több mint félasztendős 

munkájának ismertetését a munka eredményének és a dokumentumok
nak ismertetésével kezdem, ide kívánkozik utolsó, március 7-én ^tartott, 
munkaülésünk egy mozzanatának megemlítése. Luther „Te Deum' -a for
dításának megvitatásával fejeztük be munkánkat. A munkaközösség 
egyik tagja, felismerve ebben a véletlenben a jelképeset, arra hívta fel 
figyelmünket, hogy utolsó ülésünket valóban Isten magasztaláéival kell 
befejeznünk, meg nem feledkezve arról, hogy az egyház liturgiájában a 
Te Deum mindig a Kyrie közvetlen szomszédságában-áll. Illő alázatos
sággal, de Istent magasztalva a munka közben adott egyetértésért, jóked
vért, de azért is, hogy sok más elfoglaltságunk mellett időt szakíthattunk 
hetente legtöbbször két ízben is három, négy sőt ötórás munkaüléseink 
megtartására — jelentjük, hogy munkánkat elvégeztük lényegében s an
nak eredményét az alábbi dokumentumokban ismertethetjük.

1. F e lje g y z é s e k  k ét példán yba n . Minden egyes munkaülésről külön 
feljegyzés történt. A feljegyzések az énekek kiválogatásával kapcsolatos 
elvi megállapításokat, egyes énekekre vonatkozó döntéseket és a viták, 
tanácskozások rövid' foglalatát tartalmazzák naplószerűen.

2. A  k iv á log a to tt „d u n á n tú li”  é n ek szö v eg ek  3 példányban . Minden 
egyes ének szövege az énekeskönyvből kivágva külön lapra van felra
gasztva. Gépelt szöveg jelzi felül az ének dallamát, alul pedig a szöveg- 
Gzerző, zárójelbe téve az esetleges átdolgozó pl. Kiis János, Payr Sándor 
nevét, születésének és halálának évszámát. Ez az anyag sajtóhész álla
potban van.

3. „Ü j rész”  szö v eg e i b etű ren d ben , 3 példányban . Az „Űj rész”-be fel
veendő énekek szövege gépírással készült el. A régi anyagtól eltérően ezek 
a kéziratok a dallamszerzőre, vagy annak lelőhelyére vonatkozó adatokat 
is közölnek. Az anyag kevés munkával sajtókész állapotba tehető.

4. „Üj r é s z ”  szöv eg e i sorszám  szerin t, 1 példányban. A  sorszám nem 
az énekesikönyvben feltüntetendő számot jelzi, hanem azt a számot, ame
lyet munlka közben felvételekor kapott az ének.

5. K ó tá k  az „Ú j rész”  dallam aihoz eg y  példán yba n . Mivél az „Űj 
részbe” felveendő énekek kótával együtt közlendők, szükségessé vált 
a dallamok pontos megállapítása és lejegyzése. Kézírásos formában áll
nak rendelkezésre. Az énekszámok beírása után kótarajzolónak átadható.

6. K a r to ték  a z  „Ü j rész” -b e  fe lv e t t  én e k e k r ő l 1 példányban . Min
den egyes, énekről külön lap készült. Az -első oldalán az ének magyar- 
szövege és eredeti szövege szerepel, valamint a dallamra vonatkozó ada
ték. Az. ének dallamára vonatkozó valamennyi feljegyzés erre az oldalra 
lett rávezetve. A lap másik oldalán az ének szövegének szerzőjére, for
dítójára vonatkozó adatok találhatók és valamennyi szöveggel kapcsola
tos megjegyzés és döntés.

7. A z  im ádságos rész k ézira ta  1 példányban. Az új kiadáshoz bővebb 
és a mai igényeknek megfelelőbb imádságos rész készült. Ennek Kézira
tát Prőhle Károly készítette el.
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8. A z  im ádsügos rész  rész le tes  ta r ta lom jeg yzék e  1 példányban .
9. K im utatás a fe lv e t t  „d u n á n tú li”  én eka n ya g ró l. Ez a kimutatás egy

más alá jegyezve mind a 600 dunántúli” ének számát tartalmazza. A 
számok melletti egyik rubrika Dr. Schulek Tibor javaslatát, a másik a 
munkaközösség döntését, a. harmadik pedig a lelkészek által levélben kö
zölt javaslatokat mutatja.

10. E gyéb  k im uta tá sok :
a) Különböző énekeskönyvekből átvett anyagról.
b) Fordítókról, szerzőkről.
c) 22 külön felkért lelkész javaslatairól.
d) Lelkészeknek körlevélre beküldött javaslatairól.

11. Dr. S chu lek  T ibor 40 én ek b ő l álló s zö v eg g y ű jtem én y e . Ez a gyűj
temény néhány évvel ezelőtt készült el javaslatképpen, hogy a benne fog
lalt énekek az új kiadású énekeskönyv toldalékába vétessenek fel. A 
munkaközösség ezt a 40 éneket nem tekintette az „Űj rész” törzsanyagá
nak. Mint énekgyűjteményt használta fel és a 40 ének közül 20 éneket 
fel is vett az „Űj rész”-be.

12. Dr. S ch u lek  T ibor hozzászólása. A munkaközösség január elején, 
mikor az „Űj rész” énekeinek kiválogatását nagyrészt elvégezte, az ének
szó vegek beható átvizsgálása utón Schulek valamennyi énekkel kapcso
latiban írásban rögzítette véleményét, -esetleges javaslatát, adatkiegészí- 
tését.

13. B ekü ld ött ja v a s la tok  és bírálatok. A munkaközösség január ele
jén körlevélben tájékoztatott valamennyi lelkészt munkájáról. A körle
vélre közel 50 válasz érkezett. Közülük néhány munkaközösségben ké
szült, és többek hozzászólását képviseli.

14. M eg kü ld ött ford ítá sok  és é n e k s z ö v e g e k  g yű jtem én ye .
15. L evelezés .

A munka menete — Krónika
A munkaközösség színihelye a Puskin utcai püspöki hivatal volt. A 

munkaiközösség 44 alkalommal volt együtt és összesen 140 munkaórát 
tartott. Zenei szakértők 14 munkaülésen vettek részt.

Ha a munka menetét krónika szerűen ismertetjük, akkor szakaszokra 
osztva lehet a héthavi munkát leginkább áttekinthetővé tenni.

1. M egbízás  — ezzel a szóval lehet kifejezni az első időszakot De- 
zséry László püspök, mint az Egyetemes Sajtóosztály előadója 1954. jú
lius 22-én kelt levelében felkérte Scholz Lászlót, Prőhle Károlyt és Ben
czúr Lászlót, hogy Gyöngyösi Vilmos vezetése mellett munkaközösségben 
vállalják az énekeskönyv új kiadása előkészítésének feladatát. A fel
adat eredetileg nem látszott túl nagyinaik. Felül kellett vizsgálni azt a 
300 éneket, amelyet a püspöki értekezlet kérésére néhány évvel ezelőtt 
Dr. Schulek Tibor válogatott ki a Keresztyén Énekeskönyvből és azt a 40 
énekeit, amelyet ugyancsak ő javasolt az új kiadás toldalék anyagául. Az 
első ülésen mindjárt nyilvánvalóvá vált, hogy a kiválogatott 300 ének 
olyan anyagnak tekinthető, amely már csak felülvizsgálatot igényel, a 
toldalékul javasolt. 40 ének azonban nem tekinthető ilyennek. Az énekes
könyv imádságos részének újból való elkészítése is szükségesnek látszott.

A felkérő levél szerint a munkával 1954. szeptember 10-ig kellett 
volna elkészülni, hogy az anyag a szeptember 30-d Ének- és Liturgiaügyi 
Bizottság elé terjeszthető legyen. Első munkaülésünket a nyári konferen
ciákon való elfoglaltság miatt csaík szeptember 6-án tarthattuk meg.

2. A  fela d a t kitágul — ezzel jellemezhető a hamarosan beálló máso
dik időszak. A szeptember 9-én tartott ülésen részt vett Dezséry László 
püspök, aki akkor tért vissza az evanstoni ökumenikus' konferenciáról. 
Meghallgatva a munka kezdetén szerzett benyomásainkat a követkézők-
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ről tájékoztatta a munkaközösséget: 1. Nem kell szigorúan kötnünk ma
gunkat a „dunántúli” énekekkel kapcsolatban a 300-as számhoz. Ha az 
átvizsgálás során valamivel kevesebb is elegendőnek bizonyulna, vagy 
valamivel több mutatkoznék szükségesnek, nem köt semmi mereven eh
hez a kerek számhoz. 2. Az „Űj részbe” felveendő énekek száma úgy vi
szonyuljon a „dunántúli” énekek számához, mint 1:3-hoz. 3. Elfogadta az 
új imádságoís rész készítésére vonatkozó javaslatainkat. 4. Javasolta, hogy 
Ferenczy Zoltán, aki jelentős énekgyűj töményt állított össze „magán- 
szorgalomból, vonassák be az előkészítő munkába. Az „Üj rész össze
állítása, amely 100 kótával ellátott új ének felvételét jelenti, most már 
semmiképpen nem volt nevezhető felülvizsgálati munkának. A munka- 
közösség feladata így lényegesen kitágult.

3. M ivel fog la lk oztu n k  az e lső  ü lés ek en ?
a) Feladatunk megértése után először néhány alapelvben igyekez

tünk megállapodni. Mindjárt az első alkalommal örömünkre szolgált az 
a konszenzus, amely későbbi munkánk során is kedvezően hatott. Nem 
igyekeztünk arra azonban, hogy valamennyi felvethető elvi kérdést 
mindjárt munkánk elején tisztázzunk. Később .munka közben valahány
szor szükségesnek mutatkozott, tettünk elvi jellegű megállapításokat, 
sokszor olyanokat is, amelyek szoros értelemben vett feladatunkon túl 
estek, pl. egyházunk istentiszteleti rendjével kapcsolatban. Luther nem 
könnyű „Te Deum”-át pl. azért vettük fel az „Új rész”-be, mert ez a 
váltakozva énekelhető ének nevelő hatású lehet egy elkövetkező litur
giái reform esetén.

b) Sohulek Tibor által kiválogatott 300 ének felülvizsgálata viszony
lag rövid idő alatt készült el. A munkaközösség egy-egy tagja 150 „du
nántúli” éneket vizsgált át. Csak változtatások esetében indokoltuk meg 
egy-egy ének felvételét, vagy kihagyását. Írásbeli javaslat tehát csak 
ezekről a változtatásokról készült, Később a beérkezett javaslatok te
kintetbevételével önön munkánkat is újból felülvizsgáltuk.

c) Az „Űj rész” énekeinek kiválogatását Schulek Tibor 40 éneiké
nek átvizsgálásával kezdtük. Ügy láttuk, hogy a 40 ének nem tekint
hető az „Üj rész” ' törzsanyagának. Tudomásunkra jutott, hogy néhány 
éve egyházunk vezetősége ajánlatot kért több külföldi evangélikus egy
háztól arra vonatkozóan, hogy milyen éneküket ajánlanák felvételre egy 
elkészítendő új magyar evangélikus énekaskönyvbe. A beérkezett vála
szokat nem sikerült felkutatnunk.

d) Mivel arra igyekeztünk, hogy az „Üj rész” első sorban Luther 
nálunk nem használatos énekeit közölje, először reformátorunk énekeit 
vizsgáltuk végig. Nagy segítséget jelentett ennél a munkánknál Zalánffy 
Aladár „Luther vallásos énekei” címen megjelentetett kiadványa.

ej Megállapodtunk az imádságos rósz vázlata felől és abban, hogy 
a kéziratot Frőhle Károly készíti el.

f) Ezután kezdtünk íhozzá a jelenleg használatos magyar nyelvű 
énekeskönyvak, füzetek és kiadványok átvizsgálásához.

g) Ferenczy Zoltán elkészítette Kiss János ikapolcsi lelkész gondos 
és készséggel rendelkezésünkre bocsátott tanulmánya segítségével a fel
vett „dunántúli” énekek himnológiai adatainak kiegészítését.

h) Megállapítottuk a „dunántúli” énekeknél szükséges dallamváltoz- 
tatásökat.

4. S eg ítő  társakat ka p tu n k  — ez lehetne a harmadik időszak címe.
November 8-án a munkaközösség beszámolt Dezséry László püspök

nek eddigi munkájáról, majd javasolta, hogy az „Üj rész”-be felveendő 
énekek .kiválogatásánál 22 lelkész kéressék fel javaslattételre. A püspök 
hozzájárulásával a következők kaptak levelet: Trajtler Gábor, Joób
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Olivér, Gáncs Aladár, Tóth-Szöllős Mihály, Linder László, Szabó József, 
Csepregi Béla, Dedinszky Gyula, Kiss György, Bencze Imre, Kisis Já
nos, Zászkaliczky Pál, Káldy Zoltán, Kovács Géza, Tekus Ottó, Dóka 
Zoltán, Lábossá Lajos, Görög Tibor, Bottá István, Korén Emil, Sulyok 
Imre, Dr. Sólyom Jenő. — Hatan szóbelileg, a többi írásiban tette meg
jegyzését és javaslatát.

November 29-én Dezséry püspök .javaslatára részt vett a munkakö
zösség ülésén Sulyok Imre karnagy. Javaslatokat tett a zenei munka- 
közösség egybehívása, a dallamok megállapításának módja és leírása 
felől. — Ugyanezen a napon levélben tájékoztattuk a kiválogatott 309 
„dunántúli” ének felől Dr. Schulek Tibor komáromi lelkészt. Felvilá
gosításokat ‘kértünk tőle az általa végzett válogatás historikuma felől.

December 7-i ülésünkön részt vett Szabó József .nyugalmazott püs
pök. Főleg a Luther énekek fordítása, valamint a „Maradj veleim” kez
detű ének szövege felől érdeklődött. Turmezei Erzsébet több új fordí
tását és saját 'szerzésű énekszövegét adta át.

December 17-én elkészült az „Üj rész” tartalmi beosztásának 
vázlata.

December 21-én Ferenczy Zoltán összesítése alapján befejeztük a 
22 lelkésztől bekért javaslatok feldolgozását.

5. K a p cso la to t k eresü n k  va la m en nyi le lk ész  v é le m é n y é v e l  — ez a 
mondat fejezi ki a negyedik időszak tartalmát.

Január 7-én tartott értekezletünkön Gyöngyösi Vilmos beszámolt 
arról, hogy Benczúr Lászlóval együtt tájékoztatást adott a (munkaközös
ség eddig végzett munkájáról az előkészítő értekezlet előtt. Az előké
szítő értekezlet javaslatára Dezséry László püspök felkérte a zenei 
munkaközösség - tagjait munkájuk megkezdésére. A zenei munkaközös
ség tagjai Sulyok Imre vezetése mellett a következők: Gárdonyi Zol
tán, Rezessy László, Fasang Árpád, Peskó Zoltán, Weltler Jenő. Ugyan
csak az előkészítő értekezlet javaslatának értelmében a munkaközösség 
részletes tájékoztató körlevelet bocsátott ki valamennyi lelkészhez és 
hozzászólásukat kérte. — A .január 7-i ülés keretében tárgyaltuk Schu
lek Tibornak a „dunántúli” anyaggal kapcsolatban érkezett hozzászó
lását.

Január 8-án meghívásunkra részt vett a munkaülésen az éppen Bu
dapesten tartózkodó Schulek Tibor. Segítséget adott az „Üj rész”-be fel
veendő énekek himnológiad adatai megállapításához. Javaslatára vet
tük fel az „Új rész”, énekei közé Sakárosi Horvát híres énekét, a „Sem
mit ne bánkódjál” kezdetű éneket eredeti daliammal és teljesebb szö
veggel.

6. A  zen ei sza k ér tő k  m u n kája  határozza meg a január 17-ével kez
dődő ötödik időszakot. Ezen a -napon kezdték meg munkájukat a zenei 
munkaközösség tagjai. A két munkaközösség valamennyi ülését együt
tesen tartotta ezentúl. Minden ülésről két feljegyzés készült. Az éne
kek dallamára vonatkozó döntésekről Sulyok Imre a szövegekkel kap
csolatos megállapításokról pedig Benczúr László ‘készítette a feljegyzé
seket. — A zenei szakértők bekapcsolódásával több eddig kiválogatott 
énekkel kapcsolatban vetődött fel kérdés, főleg prozódiai hibáik és nem 
hiteles kóták miatt.

Január 21-i együttes ülésünkön részt vett Dezséry László püspök. 
Kérte, hogy az új dallamok bevezetésénél ügyeljünk arra, hogy ne idéz
zünk elő bántó törést a templomi éneklés stílusában. Felhívta figyel
münket arra, hogy az „Új rész”-ben eddig hiányzik egy keresztelési 
ének felvétele. Jelenlétében tárgyaltuk a korálkönyv kiadásának szük
ségét. Mivel a régi, Kapi-féle korálkönyv kiadása nélkül a gyülekeze-
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tak éneklésébe nem mennek át, szükséges, hogy a megj-alemtetendő tij 
kiadás valamennyi dallama, beleértve a „dunántúli” énekek dallama 
is, feldolgoztassák. A korálkönyvet munkaközösségben lehetne elkészí
teni és sokszorosításban lehetne megjelentetni egyelőre.

Január 28-i ülésünkön vettük kézhez Szabó József küldeményét, 
mely több Luther-ének szövegét, valamint újabb Turmezei fordításokat 
tartalmazott. Ezen az ülésen terveztünk egy olyan záró -munkaközösségi 
ülést, melyen valamennyi éneket újra végig énekelnénk. Erre a terve
zett ülésre Schulek Tibort és Elefánthy Sándor ny. igazgatót is meg
hívtuk volna. Időszűke miatt tervünket nem valósíthattuk meg.

Február 7-én megérkezett Schulek Tibornak ez eddig kiválasztott, 
„Üj rész”-be felveendő énekekkel kapcsolatos beható bírálata, több szö
vegfordítása és néhány újabb felvételre ajánlott ének szövege és 
dallama.

7. U tolsó  erő fesz ítésén ek  lehetne nevezni azt az időszakot, amely 
akkor vette kezdetét, miikor közölték velünk, hogy munkánkkal már
cius 8-iiig el kell készülnünk, hogy annak eredményét az e napon össze
ülő Ének- és Liturgiaügyi Bizottság elé terjesszük.

Ebben az időben készítette el Benczúr László a felvételre ajánlott 
énekek és a közben kihagyásra javasolt énekek kartotékját, amely se
gítségével könnyebben lehetett elvégezni az énekek végső felülvizsgálá
sát. Ugyancsak ő dolgozta fel a körlevélre beérkezett levelek hozzászó
lásait. A hozzászólásokban foglalt javaslatokat sok esetben hasznosan 
lehetett értékesíteni.

Brőhle Károly már január végén elkészült az imádságos rész kéz
iratával. A benne foglalt gyónási tükör problémáival egy ízben külön 
foglalkozott a sajtóértekezlet Dezséry László püspök előterjesztése alap
ján. Á szövegi munkaközösség március 3-án foglalkozott a kézirattal.

Munkánk módszere — Megjegyzések
Munkamódunkat általánosságban a közösségi munka jellemezte, 

amelyhez teljes egyetértésben mindegyikünk saját ismereteivel és ké
pességeivel igyekezett hozzájárulni. Gyöngyösi Vilmos az evangélikus 
kegyesség tájegységek szerint kialakult formájának ismeretével, Prőhle 
Károly liturgiái és hiranológiai tájékozottságával, Ferenczy /Zoltán főleg 
az északi, finn-svéd eredetű énekek ismeretévei, Benczúr László pedig 
a nyilvántartás és a technikai apparátus elkészítésével,, Scholz László a 
verselésben való jártasságával segítette a munkát.

Munkamódunk másik általánosságban megállapítható jellegzetes
sége, hogy állandóan és hálásan támaszkodtunk az előttünk munkálko
dók munkájára. Az eddig elért eredmények felhasználása nélkül képte
lenek lettünk volna ilyen rövid idő alatt feladatunkat jó lelkiismerettel 
elvégezni. Munkánk ezért inkább mondható regisztráló, mint kutató és 
alkotó jellegűnek az énekanyag összeállítása tekintetében. .

Munkánk általános jellegét az a célkitűzésünk is meghatározta, 
hogy nem csökkenteni, hanem gazdagítani szándékoztunk — szövegek 
és dallamok -tekintetében egyaránt — gyülekezeteink élő énekkincsét.

Ha munkánk módszerét részletesebben akarjuk ismertetni, akkor 
külön kell szólni a „dunántúli” és külön az „Üj rész”-be felvett anyag
gal kapcsolatban.

1, A „dunántúli” énekek kiválogatásának munkáját alapjában véve 
nem á mi munkaközösségünk végezte el.. Schulek Tibor kiválogatott 300 
énekét felülvizsgálatra kaptuk meg. A felülvizsgálást a lelkészek beér
kezett javaslatai figyelembevételével végeztük el.
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Á „dunántúli” anyagban maradt szövegeken egész kis számú eset
től eltekintve semmit sem változtattunk. A szövegváltoztatások a kö
vetkezők:

358. 1. v. 2. s. így: Ha a Krisztus ölére nem
357. 1. v. 2. s.-t így akartuk megváltoztatni: Krisztus te vagy legjobb hívem. 

A változtatástól el kellett állnunk, mert az. ének egész tartalmi összefüg
gésében erőltetettnek bizonyult. A kérdéses ..vallás" sző később változ
tathatatlan módon ismét előfordul.

409. 1. v. 3. s. így: A keresztfán drága árom.
506. 4. v. 6. s. így: Népet, hazát, országot.
506. 4. v. teljesen kimarad.

Az „Erős vár a mi Istenünk” szövege a „dunántúli” részben marad 
és ezért a többféléi javasolt változtatásokat nem tettük meg.

Egyes énekek felvételénél pedagógiai szempontokat is tekintetbe 
vettünk. Felvettünk a gyülekezetben való kedveltsége miatt tartalma 
szempontjából kevésbé értékes éneket is. Semmiképpen sem szabad a 
válogatást ezért teológiai rostálásnak tekinteni. Nem minden kihagyott 
ének rossz, vagy sekélyes teológiai tartalma tekintetében és a felvett 
énekek nem tekintendők teológiailag „szentesítetteknek”. Ilyen egyenet
lenségek abból is adódtak, hogy lehetőleg minden énekszerzőtől legalább 
egy éneket igyekeztünk felvenni.

Néhány esetben azért maradtak ki énekek a „dunántúli” anyagból, 
mert eredeti dallammal és újból fordított szöveggel az „Új rész”-be vet
tük fel. Ezek az énekek a következők:

209. Föltetszett gyönyörű napunk — 26
210. Ma Krisztus győzedelmes lett —i 45 
238. A pünkösdnek jeles napján — 113
254. Atya Isten tarts i meg minket — 89
258. Semmit ne bánkódjál — 118
555 Jézus Krisztus én életem — 1

Ezeknél az énekeknél feltétlenül szükségesnek mutatkozott az eredeti 
dallam énekeltetése. Az eredeti dallam viszont prozódiai okok miatt új 
fordítás elkészítését tette szükségessé, illetve megfelelő szöveg közlését.

A dallamváltoztatásokról a zened munkaközösség beszámolója nyújt 
tájékoztatást.

2. Az „Új rész" -be felvett énekek kiválogatásánál a következő szem
pontokat vettük figyelembe:

a) A gyülekezetek ma élő énekkincsének a számbavétele a haszná
latban lévő magyar énekeskönyvek átvizsgálása alapján.

b) Külföldi énekek közül csak a már lefordított énekekre voltunk te
kintettel.

c) Fordításoknál elsősorban a tartalmi hűségre figyeltünk és ennek 
szem előtt tartásával ügyeltünk a prozódiai alkalmasságra.

d) Régi szövegeknél — amennyiben ez lényeges változtatást nem 
tett szükségessé — kerültük az archaizmusokat. Ebből a meggondolás
ból hagytuk el a strófavégi „Kürieleisz“-eket és fordításban közöltük.

e) Énekátdolgozásokat nem készítettünk.
i )  Igyekeztünk mai énekköltők .énekeiből is válogatni.
g) Igyekeztünk tekintetbe venni a gyülekezetek szükségét, szokásait 

és köztudatát.
Szempontjainkat olyan módon érvényesítettük, hogy a jelenleg hasz

nálatos énekeskönyveket, énekgyűjteményeiket, füzeteket szószerinti ér
telemben végig lapoztuk. Kivételt képezett e tekintetben a Vietorisz Jó
zsef fordításában magyar nyelven megjelentetett Tranoscius énekes- 
könyv, amelynek fordításait gyakran használtuk fel, de teljes egészé
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ben nem tudtuk átvizsgálni. A szarvasi énekeskömyv énekeit is csak bő
séges 'javaslatok felhasználásával tekintettük át.

A megküldött új fordításokat és szövegeket átnéztük és az általunk 
már ismert szövegekkel' egybe vetettük. Itt kell megemlítenünk, hogy 
különös gondot fordítottunk Luther híres énekének, az „Erhalt uns 
Herr”-nek a fordítására. Seholz László, Szabó József és Turmezey Erzsé
bet többféle fordításbeli megoldást készített. Seholz László külön kis 
tanulmányt is írt a fordítás problémáiról. A fordítási variánsokat egy
más mellé helyezte és kritikai megjegyzésekkel látta el. Ezt az össze
állítást lesokszorosítva az Ének és Liturgia ügyi Bizottság elé terjesz
tettük.

A német eredetű énekek szövegénél és dallamánál mindig az „Evan- 
gelisches Kirchengesangbuch”-ot (EKG) vettük figyelembe. Az ebben 
megállapított himnológiai adatokat közöltük.

Prozódiai kérdések felmerülése esetén mindig megkérdeztük a zenei 
munkaközösség véleményét. Valamennyi ének minden sora prozódiai fe
lülvizsgálására a zenei szakértők bevonásával az idő rövidsége miatt, 
sajnos, nem tudtunk sort keríteni.

A 90. zsoltár szöveg- és dallamformájának megállapítása ügyében 
levélben kerestük meg a református egyház vezetőségét. Azt a tájékoz
tatást kaptuk, hogy az új református énekeskönyv szövege és dallama 
megállapodottnak tekinthető. Ezért eszerint kerül majd közlésre.

Az írásban közölt hozzászólásokat, javaslatokat összegyűjtöttük, a 
konkrét javaslatokat áttekinthető kimutatásban feldolgoztuk és jó hasz
nukat vettük.

3. M eg je g y z és ek :
a) A lelkészektől beérkező írásos hozzászólásokból az olvasható ki, 

hogy általában örülnek az énekeskönyv ilyen módon való újra megje
lentetésének és kevés kivételtől eltekintve józan lépésnek tekintik.

b) Javaslataikban és bírálatukban meglehetősen divergens szempon
tok érvényesülnek. Általában a vallásos mozgalmi énekek elég erős ha
tása figyelhető meg.

c) Kevés a mai énekköltő. Scholz Lászlótól 6, Turmezei Erzsébettől 
2 ének szerepel az „Új rész”-be.n.

d) A következő énekfordító munkáit használtuk: Turmezei Erzsé
bettől 17, Vietorisz Józseftől 14, Seholz Lászlótól 7, Schulek Tibortól (Űj 
Zengedező felhasználásával) 6, Szabó Józseftől 2, Podmaniczky Páltól 2, 
Ittzés Mihálytól 2, Bottá Istvántól 1 fordítás.

e ) A z  „Új rész” énekei a különböző énekeskönyvekkel a következő 
egyezést mutatják: EKG-vel 39 esetben, ebből 11 Luther-ének. Az 
„Énekem az Úr” c. füzettel 22, annak toldalékéval 6 esetben. A „Can- 
tate” füzet 28 énekkel, a Tranoscius éneikeskönyv 17, a békéscsabai éne
keskönyv 18, a szarvasi 20, a „Cantate Dornino” ökuménikus énekes
könyv. 15, a Református Énekeskönyv 32 énekkel mutat azonosságot.

HIBAIGAZÍTÁS! Legutóbbi számunkban a 211- lapon a 6. pont 
(„A papság") 3. sorában teoretikus helyett teokratikus olvasandó.
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Jelentés az énekeskönyv
új kiadásának imádságos részéről

A z  E g y h á zeg y e tem  Tanácsának, az O rszágos E sperest É r tek ez 
le tn ek  és a  T eológ ia i A kad ém ia  Tanári K a rán ak  1955. m árcius  
15—16-án ta rto tt eg y ü ttes  ü lésén  előa d ta : P rőh le  K á ro ly  teológia i 
tanár.

1. Amikor az énekeskönyv új kiadásának anyaga az énekes
könyvi munkaközösség elé került, volt annak anyagában egy 17 
imádságból álló rész is, melyet Bottá István készített. A munkakö
zösségtől azt a megbízást kaptam 1954, szeptemberében, hogy néz
zem át ezt az imádságos gyűtemér.yt és. bővítsem ki. E közben le
gyek tekintettel különösen arra, hogy az énekeskönyvnek ez a 
része használható legyen a gyónásra és úrvacsorára készülésnél, 
mindennapi imádkozásnál és a betegágynál, mivel tapasztalat sze
rint a hívek ezeknél az alkalmaknál nyúlnak első sorban az éne
keskönyv imádságos része után. Ezen kívül természetesen az is
tentiszteletre, ünnepekre' és külön alkalmakra szóló imádságokat 
is fel kellett vennem a gyűjteménybe, s beleillesztettem a keresz
telés menetének ismertetését a keresztelési imádságokkal és inté
sekkel, amelyeket már a Botta-féle gyűjtemény is tartalmazott, 
így alakult ki az imádságos rész következő beosztása: Imádságok 
istentiszteletre, keresztelésre, gyónásra, úrvacsorára, minden napra, 
külön alkalmakra kereszt alatt és halál órájában. Az imádságos 
rész ezzel a beosztással kerek egészet alkot és viszonylagosan tel
jes imádságos könyv, ha nem is terjed ki minden részletre. Kézira
tát 1955. január 31-én zártam le s azután beszámolóval benyújtot
tam. Az énekeskönyvi munkaközösség március 4-én nézte át a kéz
iratot, bár kellő idő hiányában csak a szöveg egy részét lehetett 
felolvasni. Munkálatomat március 9-én az Egyetemes Sajtóosztály 
Ének- és Liturgia-ügyi Bizottsága elé terjesztettem, az egész gyűj
teményt ismertettem s a gyónásról szóló részt teljesen felolvastam.

   A bizottság osztatlan örömmel fogadta azt a tényt, hogy a gyűjte
mény jelentős lépéssel viszi előbbre egyházunk imádságos - könyvi 
ügyét. Ugyanakkor azonban kemény vita támadt a Tízparancsolat 
alapján készült bűnvallás körül. A  bizottság nagyobb része spontán 
módon fejezte ki azt a metgrendítő benyomást, amelyet a bűnvallás 
tett rá, s hangsúlyozta, hogy egyházunk népének nagy szüksége 
van erre. Mások viszont élesen támadták a bűnvallás konkrétságát 
és több helyen szókimondó megfogalmazását. A  bizottság elvi és 
részletekbe menő vita után a kifogásolt mondatok átfogalmazásá
val, ill, elejtésével az. egész imádságos részt általánosságban elfo
gadta azzal a megjegyzéssel, hogy a teljes lektorálásnak még ezu
tán kell megtörténnie.

2. Az első evangélikus imádságos könyv: Luther 1522. évi 
imádságos könyve abban tér el az addigi imádságos könyvektől, 
hogy a Miatyánkon kívül nem közöl kész imádságokat, hanem 
imádkozni tanít. Imádkozni tanít a káté 3 fő részén: a Miatyánkon, 
a' Tízparancsolaton és a Hitvalláson. Később kész imádságokkal is 
kiegészítik a könyvet, közöttük több zsoltárral, de eredeti jellegét
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akkor is megtartja. Luther imádságos könyvének ez a jellegzetes
sége hosszú időn át erősen hatott az evangélikus énekeskönyviro- 
dalomra. A  legújabb énekeskönyvek is általában felveszik függelé
kükbe legalább a Kátét, de néha még az Ágostai Hitvallás egyes 
részeit is. Gyűjteményemben a Káté és az imádkozó élet összefüg
gését egészen szorosra fogtam, amikor a Kátét nem közöltem foly
tatólagosan, hanem beleépítettem az imádságos anyagba. A Káté 
így kerül áz őt megillető helyre, ha közvetlenül épül bele a hivő 
ember istentiszteletébe, vagyis imádságos és munkás életébe. A 
Kiskáté kérdéseit több helyen kiegészítettem a gyakorlati szükség
let szerint, pl. az úrvacsoránál két kérdéssel: Mit tegyek, ha mél
tatlannak érzem magamat? Hányszor vegyem az úrvacsorát? Az 
istentiszteletre, a szenvedésre és a halálra vonatkozó résznél pedig 
tanítást adok a Szentírásnak és Luther idevonatkozó iratainak fel- 
használásával. Az énekeskönyvi bizottság munkámnak ezt a tanító 
jellegét is megértéssel és helyesléssel fogadta, sőt egyesek lelkese
déssel —  de nézetem szerint némi túlzással —  valami magyar 
lutheránus praxis pietatis első szárnypróbálgatásait látták benne.

3. Az imádságok válogatásánál igyekeztem azt az elvet érvé
nyesíteni, amely úgy látom világszerte egyre világosabban érvé
nyesül a lutheránus istentiszteleti és imádságos kiadványokban-, 
minél szélesebben használom a régi egyház imádságos kincsét, s ezt 
egyesítem az egészen új termésekkel. Válogatásomban ennél fogva 
a lutheránus jelleg erősen kidomborodik, de mégsem elfogultan. Az 
imádságok jelentős része a reformátorok korából való, de kisebb 
részben hozok reformáció előtti és nem evangélikus eredetű imád
ságokat is. Ebben is a reformátorok jó értelemben vett egyetemes
keresztyén gondolkodása érvényesül. Lehetőség szerint helyet ad
tam a Szentírás páratlan erejű imádságainak: a zsoltároknak, aho
gyan ezt Luther is tette. A  szövegeket jórészt dr. Pálfy Miklós 
adta. A régi anyag felhasználásánál nagyobb nehézségeim voltak 
a magyar imádságos anyaggal, mint az idegen nyelvűvel. Utóbbia
kat ugyanis le lehet fordítani mai magyar nyelvre, míg a régi ma
gyar anyagnál mindig nehéz és kérdéses vállalkozás marad az. 
hogy mennyire lehet elmenni a nyelvi modernizálásban. Általában 
itt is ragaszkodtam az eredeti -szöveghez, s csak a teljesen elavult 
kifejezéseket cseréltem ki. Az alappéldányon minden változtatást 
pontosan feltüntettem. Különösen fontosnak tartottam az eredeti 
szöveg hű megőrzését id. Ács Mihalynál. mert az átírás sokszor a 
cnrsus rovására megy. Azt hiszem, a gyűjtemény elbírja ezeket a 
régi nyelvezetű imádságokat, mert nincsenek túlnyomó többségben, 
s mindig lesznek híveink, akik gyönyörködnek bennük: aki pedig 
nem tudja elviselni a régies nyelvet az bőven talál a gyűjtemény
ben mai nvelven írt imádságot.

4. Minthogy az 'imádságoskönyv nem istentiszteleti, hanem 
családi és magán használatra készült, az imádságokat első sorban 
a nem istentiszteletre szánt imádságok anyagából válogattam, de 
kisebb számban vannak köztük gyülekezeti használatra íródott 
imádságok is. Ezeket többnyire meghagytam eredeti többes szám
ban, nem hinném, hogy e miatt az egyéni imádkozásban használha
tatlanok volnának. De amúgvis tudatosítanunk kell azt az igaz
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ságot, hogy a keresztyén ember még akkor is az egyház közösségé
ben imádkozik, ha éppen egymagában van.

5. Célul tűztem ki magam elé, hogy az imádságokat eredeti 
forrás alapián közlöm. Külföldön ez általánosan elismert követel
mény. De ettől függetlenül törekednünk kell rá, ha fonák helyze
tektől meg akartuk kímélni magunkat. Szemléltetésül leírok egy 
esetet. Az 1951. március 7-i közös püspöki körlevél közöl egy imád
ságot, hogy a keresztyén ember még akkor is az egyház közösségé
velt és külön is megbecsült, mint finn imádság. Pedig Luther írta 
s először 1522-ben ielent meg a Betbüchleinben. Ugvan ki gondolt 
erre és ki nézett utána? Indokolt tehát, hogy felülvizsgáljuk az 
imádságok eredetét. Mert nemcsak arról van szó, hogy amikor a 
német hatás ellensúlyozására oróbáliuk értékesíteni az északi anya
got, akkor éppen ezeken keresztül tér vissza a német anyag, ha
nem arra is gondolnunk kell. hogv milyen furcsa fénvt vetne ránk 
külföld előtt, ha pl. Luther imádságát finn imádságként hoznánk. 
Az eredeti vagv megbízható forrásokból való idézés követelménye 
persze kellő előmunkálatok és segédeszközök (megfelelő forrásmű
vek és a legújabb irodalom! hiányában olyan nagy feladatot ielent 
amelyet most csak részben tudtam elvégezni. A közölt imádságok 
nagvrészét mégis eredeti források alaoián közlöm. Viszont nem 
tudtam következetesen megmaradni ennél, mert akkor több nagyon 
értékes imádságot el kellett volna hagynom. Ezeknél azonban min
dig megjelöltem azt a helyet, ahol az imádság a megadott formá
ban szerepel. Ezek között vannak olyan imádságok, amelyekre nézve 
remélem, hogy forrásukat rövid időn belül fel tudom kutatni. Meg- 
je'gyzem még, hogy nemcsak korábbi gyűjtésemet használtam fel, 
hanem szinte megszámlálhatatlan imádsággyűjteményt és eredeti 
forrást néztem át. Felhasználtam Bottá Istvánnak az énekeskönyv 
számára készült 17 imádságból álló gyűjteményét is, de a tőle vett 
imádságokat is ellenőriztem az eredeti szöveg alapján.

6. Az imádságos gyűjtemény első részében az istentisztelettel 
kapcsolatban használható imádságokat gyűjtöttem össze: temp
lomba érkezéskor, távozáskor, imádság egyházért, Szentlélekért, 
hitért, lelkipásztorokért. Elébe az istentisztelet értelmét megvilá
gító szentírási helyeket és Luther-idézeteket tettem, hogy füvein
ket az istentisztelet értelmére tanítsák és róla elgondolkodtassák. 
Problémát okoz az ,,Igéért“ cím alatt Luther nevét viselő imádság. 
Bottá 2. helyen hozza. A  szöveget Molnár Rudolf imádságos 
könyvéből vette, de több helyen javít rajta, én magam is további 
javításokat tartottam szükségesnek, mert úgy látom, hogy a szöveg 
nem felelhet meg Luther eredeti szövegének. Csak az a bökkenő, 
hogy az eredeti szöveget nem találtam meg sem Luthernél, sem 
másutt. Viszont nem találtam hozzá hasonló erejű és meleg hangú 
imádságot az igéért. A  mellette közölt Althamer-féle imádság sem 
közelíti meg, pedig az is tartalmas és kerek, de erősen tanszerű 
Lutheréhez képest.

7. Az imádságos rész második fejezete a keresztelésről szól. Az 
imádságokat a keresztelés rendjének ismertetésébe ágyazottan 
nyújtom. Ennek több előnye van: 1. A hívek világosan látják a 
keresztelés menetét, tehát készülhetnek rá. 2. Szükség esetén hasz
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nálhatják. 3. A  rend egyúttal tartalmazza a szereztetési igéket és 
az intéseket is, amelyből tanítást kapnak a hívek a keresztség ér
telméről és elkötelezéséről. Ugyanebből a célból a rend elé helyez
tem a megfelelő kátérészt és a keresztségre vonatkozó tudnivalókat 
néhány pontba foglaltam. A  keresztség rendiét azonban nem köz
löm olyan részletességgel, hogy azzal elébe vágnék az egységes 
rendezésnek. Általános meneténél Luther-Taufbüchlein-jét veszem 
alapul, amelyet a világ lutheranizmusánál is alapul szoktak venni. 
A keresztelésről szóló részt Jn 3,5— 8 és Mt 5,14— 16 keretezi. Az 
első alkalmas arra. hogy a születéssel szembeállítsa az újonnan- 
születést. Az utóbbi pedig utal a keresztség elkötelezésére. egyben 
kapcsolódik ahhoz a régi szokáshoz, hogy a megkeresztelt kezébe 
jelképesen gyertyát adnak.

8. A  harmadik rész a gyónásról szól. Ezt külön is kiépítettem, 
mert azt hiszem, hogy híveink itt szorulnak leginkább segítségre, 
s ezt igénylik is. Ez a rész Luther Betbüchlein-ie óta mindig bő 
és jelentős volt az evangélikus imádságos könyvekben, s csak az 
utóbbi időben fogyatkozott meg. A  gyónásra készülést -a Kiskáté 
alapján két részre osztottam: Valljuk meg bűneinket! és Higgyük 
bűneink bocsánatát! Az első tartalmazza a bűnvallást a Tízparan
csolat szerint, a második a Szentírás és Luther nyomán próbál út
baigazítást adni arra, hogy a bűnei miatt megrettent ember hogyan 
találja meg a kegyelem útját. A  gyónótükör készítésénél előttem 
voltak -Luther tízparancsolat-magyarázatai, de különösen „Eine 
Kurze Form“ a Betbüchlein-ből, azután Asmussen: Das Kirchen- 
jahr című könyvében található tízparancsolat-magyarázat, amely 
szintén Luther szövegét veszi alapul, de a mai kor viszonyait is 
figyelembe veszi. A  többi (pl. Roos: Beicht- und Kommunionbuch, 
1719; Löhe: Kommunionbuch, 1870; bajor énekeskönyv, stb.j jó
részt Lutheren tájékozódik és kisebb értékű. Persze Luther is hasz
nálja a régi egyház hagyományát, úgyhogy a megszövegezett anyag 
sok évszázad egyházi hagyományának közös kincse. Probléma volt 
a gyónó tükör formája. A  régebbieknél gyakori a kérdő forma 
(„Nem tetted-e ezt, nem mulasztottad-e el azt?“) vagy a kijelentő 
forma (Vétkezik ez ellen a parancsolat ellen az, aki stb.). Ritkább 
a bűnvalló imádságos forma (Vétkeztem, stb.). A  három közül az 
imádságos forma látszik a legalkalmasabbnak arra, hogy a hívő a 
gyónótükör tartalmát elsajátítsa. Persze akadnak benne olyan 
mondatok, amelyeket nem mindenki tehet magáévá, de akkor is 
van értelme annak, hogy az ilyesféle mondat ott legyen, mert erő
síti a lelkiismeretet és alakítja a közvéleményt. Az imádságok felé
pítésénél minden parancsolatnál előre helyeztem Istennek azt az 
ajándékát, amelyet az illető parancsolat véd, azután következik a 
hozzá fűződő gyónás, amely egy refrénszerű mondattal zárul: az 
első négy parancsolatnál: „mert nem féltelek és nem szerettelek 
mindennél jobban,“ a többinél: „mert nem féltelek és nem szeret
telek teljes szívemből, és nem szerettem felebarátomat mint ma
gamat." Ezzel a záradékkal akartam kifejezni hogy minden konk
rét bűn eredete Isten szeretetének hiánya, s egyben megmutatni 
azt is, hogy minden parancsolat veleje a nagy parancsolat. A  gyó
násról szóló rész következő szakasza a gyónással kapcsolatos konk
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rét kérdéseket beszéli meg kérdés-felelet formáidban. Ügy láttam, 
hogy itt a magángyónásról szóló tanítás nem hallgatható el. Azu
tán az általános gyónás egyes részeit mutattam be: általános gyó- 
nási imádságokat, gyónó kérdéseket, feloldozási formákat és hála
adó imádságokat, hogy ezek olvasásával a hívek elmélyíthessék 
készülésüket a gyónásra. Végül iráshelvek jegyzékét és a Kiskáté
ból a Tízparancsolatot és a Hitvallást adom, egyrészt a gyónásra 
készülés elmélyítése céliából, másrészt arra, hogy azokból a gyónás 
után az új életben járást tanuljuk.

Már említettem, hogy ebben a részben található bünvallás a 
Tízparancsolat alapján részben heves ellenmondásra is talált. Az 
észrevételeket a következő pontokban foglalhatom össze: 1. A 
konkrét bűnfelsorolás főként a 6. és a 7. parancsolatnál közeledik 
a kazuisztikához és ezzel a katolicizmushoz. 2. Felsorolás főként a 
6. parancsolatnál olyan bűnökre hívhatja fel kisebb gyermekek fi
gyelmét, amelyeket azok egyébként nem ismernek. Ilyen felsorolás 
különösen nem is való az imádságba. 3. A  lutheranizmus terüle
tén vita folyik a törvény értelmezéséről s ezért nem érett a hely
zet, arra, hogy a Tízparancsolatot ennyire a konkrét életbe vágó ma
gyarázattal adjuk híveink kezébe. 4. A  bűnvalló imádságos forma 
a gyónótükör „legmellbevágóbb“ formája, amely az előző 3 pont
ban észrevételezett kérdéseket még inkább kiélezi. 5. A  bűnvallás
ból hiányzik az evangélium és az új élet pozitívuma. —  Ezekkel 
az észrevételekkel szembeállítom a következő szempontokat: 1. A 
protestantizmus elszokott a bűnök konkrét számontartásától és fel
sorolásától, és ha vámszedő gyónását (Isten, könyörülj rajtam bű- 
nösön!‘‘) tartjuk jellegzetesen lutheránus gyónásnak, akkor persze 
hozzá képest a közölt bűnvallás elhajlásnak tűnik fel a kazuisztika 
és a katolicizmus felé. Csakhogy ez felszínes szemlélet. Mert a lu
theri reformáció egyáltalában nem hadakozott a bűnök konkrét 
felsorolása ellen, hanem csak az ellen a római követelés ellen, hogy 
minden bűnt fel kell sörolni a gyónásban, mert különben nem ér
vényes a feloldozás. Luther és hitvallási irataink erre mondják azt, 
hogy a bűnök maradéktalan felsorolása lehetetlen és felesleges, de 
sohasem mondják azt, hogy a bűnök konkrét megvallása általában 
nem szükséges, sőt éppen fenn akarják azt tartani, hogy a hívek 
egészen konkrét segítséget nyerjenek a bűnök elleni harcra a bűn
vallást köve.tő feloldozással. A  bűnök konkrét felsorolásánál ott 
kezdődik a hiba, ahol elvész annak a tudata, hogy minden egyes 
bűn gyökere a hitetlenség és minden egyes bűn éppen ezért teljes
séggel bűnös és elveszett voltunkat teszi nyilvánvalóvá. Ezt pedig 
éppen elég erősen aláhúztam minden egyes parancsolatnál az 
utolsó mondattal. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a kazuisztika 
vádia belekeveredett a vitába, mert akadályozza a bűnvallás helyes 
értékelését. Jellemző erre az a ténv, hogy ugyanazok, akik kazuisz- 
tikával vádoltak, egyúttal azt is kifogásolták, hogy az esetek felso
rolása nem teljes. Csak azt nem vették észre, hogy itt nem is kazu- 
isztikáról van szó. hanem az egyes bűnök olyasféle felemlítésé
ről, amilyennel pl. a Hegyi beszédben Jézusnál is találkozunk. 
Szükség van erre, mert az ember teljességgel bűnös voltát csak 
egyes bűneivel kapcsolatban tudja érzékelni, s aki nem akar tudni
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egyes bűneiről, annál nagyon kétes értékű az is, ha magát általá
ban bűnösnek tartja. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy a javasolt 
bűn vallás a katolicizmus felé fogja terelni híveinket, az gondolja 
meg azt is, vajon nem viszi-e sokkal inkább egyrészt a katoliciz
mus, másrészt a szekták felé híveinket, hogy a Szentírástól és hit
vallásainktól eltérően nem foglalkozunk elég konkrétül bűneinkkel.
2. Nem hinném, hogy valaki is ebből a bűn vallásból fog vétkezni 
tanulni. A  6. parancsolat elleni vétkekről is smokkal nyíltabban be
szél a Szentírás, mint ez a bűnvallás. A fiatalság és a gyermekek 
sajnos eléggé ismerik az ilyen és más, általam fel sem sorolt bű
nöket, csak éppen azt nem tudják, hogy siilyos bűn az, amit a fel
nőttek és nyomukban a fiatalok a legnagyobb természetességgel 
művelnek. Azt sem tartom lehetetlennek, hogy éppen az imádság
ban, mégpedig nem a gyülekezetben való használatra, hanem a 
..titkos kamrába'4 szánt imádságban elmondjuk bűneinket Istennek.
3. Valóban vita folyik a törvény értelmezése körül, de a vitás pon
tokat nem is érintem. A  törvényt pedig a használata körül folyó 
viták ellenére is hirdetnünk kell s nem várhatjuk meg, míg a vitá
kat egy vitán felül álló fórum eldönti. 4. A bűnvallásos formát 
nem én választottam, hanem az éneke'skönvvi munkaközösség ha
tározatát teljesítettem. Ennél a határozatnál még csak nem is én 
befolyásoltam a munkaközösséget, mert akkor a kijelentő forma 
felé hajlottam. A munkaközösség azonban meggyőzött arról, hogy 
a bűnvalló imádság az a forma, amely leginkább lehetővé teszi, 
hogy a Tízparancsolat tartalmát magunkra vonatkoztassuk és ne 
másokra. .Ma is ezt a formát tartom leghelyesebbnek. Luther a Kis
kátéban is hasonló bűn vallási formákkal oktat gyónásra. Azokat 
talán azért nem tartjuk annyira mellbevágónak, mert a példát 
nem a mi helyzetünkre, hanem a cseléd és a gazda viszonyára al
kalmazza. 5. A  közölt bűnvallás egészen bűnvallás, tehát nem is 
tatalmazza az evangélium és az új élet pozitívumát, jóllehet az 
egész bűnvallás az evangéliumból indul ki (1. parancsolat!) és a 
bűnvallás minden mondata az új élethez mér minket, amelyet még 
nem értünk el. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a bűnvallás 
nem egyetlen darabja az imádságos résznek, és híveink bizonvára 
nem elszigetelten, hanem a többivel együtt fogják használni. Már
pedig rögtön a bűnvallás után következik az a rész, amelv erőtel
jesen mutat az evangélium különböző formáira: az igehirdetésre, 
az úrvacsorára és a feloldozásra. Persze azután nagyon sok fordul 
meg azon, hogv lelkészeink tudnak-e bűnbocsánatot hirdetni azok
nak, akik a Tízparancsolattól megrettent lelkiismerettel mennek 
hozzáiuk az evangélium vigasztalásáért. Emlékeztetek arra is, hogy 
a gvónási rész végén éppen azért közlő íráshelveket. valamint a 
Tízparancsolat és a Hitvallás lutheri magyarázatát, hogy híveink 
abból tanuljanak úi életben járni. Arról se feledkezzünk meg. hogy 
a mindennapi imádság-sorozat a Miatvánk kapcsán magába fog- 
lalia a keresztvén új élet egész problematikáját, s ígv kiegészíti azt, 
amit a bűnvallás a maga természeténél fogva nem is adhat.

Részletesen számoltam be a bűnvallással kapcsolatban felme
rült kérdésekről, bár azok a március 9-i ülésen lényegileg tisztázód
tak és megoldódtak. Megoldotta a kérdést egyrészt az, hogv a bűn
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vallás elé „Hogyan valljuk meg bűneinket?"  címmel úi szakaszt 
iktattam, melyben rámutatok arra, hogy itt csak a bűnvallás pél
dáját adjuk, amelyet mindenkinek magának kell magára alkalmaz
nia. Másrészt pedig, mint már említettem, egyes mondatok átfo
galmazásával, ill. elejtésével kimaradtak a bűnvallásból azok a 
mondatok, amelyek a mélyreható vitát kiváltották.

Mindent összefoglalva úgy látom, hogy a bűnvallás így egé
szen benne áll a Szentírás, hitvallásaink és a lutheri kegyesség vo
nalában. Készséggel * elismerem azt is, hogy tényleges kegyessé
günkből ez ma hiányzik és talán hellyel-közzel idegenül hat. Ebből 
azonban rögtön az is következik, hogy az imádságos résznek ez a 
szakasza ugyanolyanféle feladatok elé fogja állítani a lelkészeket 
és a gyülekezeteket, mint az énekeskönyv új része: Újra meg kell 
tanulnunk egyházunk értékeit és meg kell küzdenünk azért, hogy 
azokat újra a miénknek vallhassuk.

9. A negyedik rész az úrvacsoráról szól. A tanító részben a 
Kiskáté megfelelő kérdéseit még két, gyakorlatban sokszor előfor
duló kérdéssel toldottam meg: ,,Mit tegyek, ha méltatlannak érzem 
magamat?"  és „Hányszor vegyem az úrvacsorát?!"  A  választ a 
Nagykátéból, ill. a Kiskáté bevezetéséből adom. A fejezet velejét 
az úrvacsora előtt, az úrvacsoravételkor és az utána használható 
imádságok alkotják. Végén íráshely jegyzéket adok az írás tanul
mányozása céljából. A részt a boldogmondások és Simeon éneke 
keretezi: mindkettő több egyház- liturgiájában előfordul az úrva
csorával kapcsolatban.

10. Az ötödik rész mindennapra szóló imádságokat tartalmaz. 
 Ennek kidolgozásánál két dolog egyre jobban megvilágosodott előt
tem. Az egyik az, hogy összefüggő teljes sorozatra van szükség, 
amely egy egész hétre tervszerűen és szerves rendben hozza a ke
resztyén imádkozás tárgyainak egész körét. Ebből következik az is, 
hogy ha nem lehet egy meglévő rendet átvenni teljes egészében, 
akkor készíteni kell. A  másik pedig az, hogy a mindennapi imád
kozás heti rendiének természetesen adódó alapja a Miatyánk, a 
hét kérés elosztva a hét napjaira. Először tehát szétnéztem a meg
levő és számomra elérhető heti imádságos rendek között. Közülük 
nálunk is legismertebb és legkedveltebb a Ritter-féle Pfarrgebete. 
Elképzelhető volna ennek átírása laikusok számára. Mikor azonban 
erre kísérletet tettem, kitűnt, hogy heti és napi tematikája nem 
egészen világos és mégiscsak erősen a lelkészi szolgálatra néz, úgy
hogy a világi hivatásban és munkában álló ember számára nem ki
elégítő. A többi rendnél is általában a világos tematikát hiányolom. 
Világos rend található Lilje: Der tagliche Gottesdienst című imád- 
ságoskönyvében. amely szintén a Miatyánkon alapul. Imádságai 
jók, közlésre érdemesek, de nem a napszakok szerint tagolódnak, 
hanem tartalmi szempontból (bűnvallás, hálaadás, könyörgés). 
Ennek átvételére tehát szintén nem volt lehetőség. Amikor a kér
désben idáig jutottam, az ügyet az énekeskönyvi munkaközösség 
elé terjesztettem, s ott azt a tanácsot, ill. megbízást kaptam, hogy 
a Lelkipásztor imádságának teljesen szabad felhasználásával írjak 
heti imádságos sorozatot. Ennek megfelelően folytattam a munkát. 
A Miatyánkot vettem alapul, de figyelembe vettem az egyes napok
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különös jellegét is és a kettő sokszor meglepően találkozott egy
mással. Vasárnap és a Miatyánk megszólítása s első kérése egybe
hangzóan utal Isten igéiére, Isten nevének és napjának megszen
telésére, Isten gyermekeinek közösségére, az egyházra. Az első ké
rés a hét kezdetén Isten uralmának végtelen távlatába állítja az 
ember munkáját és célkitűzéseit. Csütörtökön az úrvacsora szerzé
sének emléke és a bűnbocsánatról és megbocsátásról szóló kérés is 
jól találkozik. Pénteken Krisztus keresztje és a hatodik kérés is 
jól kapcsolódik. Hasonlóan a szombat és a hetedik kérés a dicsői- 
téssel együtt hirdeti a múlandóságot és mindenek végét, a feltáma
dást és a gonosz megsemmisítése után következő új eget és új föl
det, az örök szombatot. A heti renden kívül egy bizonyos napi 
rendre is tekintettel voltam, bár nem mereven. Reggel a Miatyánk 
megfelelő kérését munkánkra és a világban teljesítendő felada
tainkra vonatkoztattam. A déli imádság Isten cselekvésére néz és 
ehhez fűződve könyörög a mai evilági magatartásunk helyességéért. 
Ősi szokásnak megfelelően minden déli imádság a békéért való kö
nyörgéssel végződik, amelyet mindig színez a Miatvánknak az 
illető napra eső kérése. Az esti imádság könyörgéssel folyta
tódik és Isten üdvösségtervére nézve végződik. Minden napra 
hozom a Kiskátéból a megfelelő kérés magyarázatát, Luther: 
Betbüchlein 1528-ból a megfelelő kéréshez írt egészen kis. egy 
mondatos imádságot, valamint az énekeskönyvből dicséretek 
énekszámát (a szám csak az énekeskönyv összeállítása után 
írható be!) és a svéd breviárium alapján zsoltárszakaszok meg
jelölését. Mivel az említett imádságokban általában nem dom
borodik ki külön a reggeli és esti jelleg („felébredtem”. ..nyugovóra 
térek" stb.), külön reggeli és esti imádságokat is közlök. A rész 
elejére tettem néhány pontot az imádkozás rendjéről és a reggeli, 
déli és esti áhitat rendjét a matutinum, sexta és completorium 
nyomán, ezeket erősen egyszerűsítve.

11. A  hatodik rész külön alkalmakra szól s először végigmegy 
az egyház főünnepein, majd a konfirmációra, házasságra, népün
kért, békéért és különböző alkalmakra hoz imádságokat. Ez a rész 
csak a legszükségesebbet tartalmazza és könnyen bővíthető volna, 
ha a könyv terjedelme engedné.

12. A hetedik rész címe „Kereszt alatt". Ezt a részt nem ál
lítottam be egészében a betegségre, hiszen az a szenvedéseknek csak 
egyik fajtája és oka. Gondolni kell egyéb külső és belső bajokra: 
szerencsétlenségre, fogságra, hontalanságra más külső életveszélyre 
és lelki tusakodásra. Éppen ezért csak egyik szakaszában találunk 
külön a betegségre vonatkozó imádságokat. Mellette „Nehéz küz
delemben" címen Luther és mártírok imádságait hozom. Húsz, Sa- 
vonarola és Bonhoeffer az itt közölt imádságokat mártírhaláluk 
előtt mondták ill. írták. Különös erő van bennük. Reggeli és esti 
imádságul Bonhoeffer imádságait hozom. Csak a reggeli imádság
ban kellett egy kifejezést kiegészíteni: „add vissza szabadságomat" 
mellé tettem alternatívaként- „erőmet, egészségemet." Az egész 
szakasz elé Luther: Tröstung für eíne Person in hohen Anfechtun- 
gen (15211 című traktátusát tettem kissé rövidítve. A szakaszt hála
adó imádságok és zsoltárok, valamint a szentírási helyek jegy
zéke zárja le.
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13. Az utolsó. ,,Halál órájában" című részt rövidre fogtam. 
Ide csak a halál közvetlen közelségére szóló darabokat vettem fel, 
mert a nem közvetlen, életveszély esetén az előző rész használható. 
A 90. zsoltár után Luther: Bereitung zum Sterben (1519) című írá
sát adom erősen rövidítve. Azután vigasztaló igék. zsoltárokból 
összeállított imádság, haldoklóért mondandó imádság és régi litá
nia következik. Haldoklóra mondandó áldás, a 126. zsoltár és írás
helyek jegyzéke zárja le ezt a részt s egyben az egész imádságos 
gyűjteményt is.

14. Végül közlöm a tartalomjegyzéket is. Többféle lehetőség 
volna az imádságok forrásainak megjelölésére. A forrást, ill. a szer
zőt azonban minden esetre meg kell jelölni valami formában. Nem 
ajánlom, hogy ezek a megjelölések közvetlenül az imádságok alá 
kerüljenek. Ha viszont a gyűjtemény végén külön jegyzékbe fog
lalnánk a forrásokat, akkor a gyűjtemény minden egyes darabját 
számozni kellene, hogy a jegyzékben hivatkozni lehessen rá. Ez a 
külön jegyzék azután rendezhető akár betűsorba, akár sorszám sze
rint. Az előbbi rövidebb, az utóbbiból könnyebben megállapítható, 
ki az egyes darabok szerzője. Legegyszerűbbnek tartom a forrás- 
jegyzék egyesítését a tartalomjegyzékkel, úgy ahogyan azt a be
nyújtott kézirathoz is csatoltam. A  forrás-megjelölések külön ma
gyarázata azonban a nagyközönség számára felesleges.

15. A kiadás szempontjából gondot okoz az imádságos gyűjte
mény terjedelme. A  gyűjtemény nem mesterséges felduzzasztással 
nőtt meg, hanem így alkot kerek egészet. Szükség esetén egyik
másik imádság kimaradhat, de nagyobbmérvű rövidítés megváltoz
tatná a gyűjtemény jellegét. Közismert tény az. hogy az énekes
könyv egyházunkban egyúttal imádságos könyv is, és a jelentős 
szerepet játszott énekeskönyvek rendszerint bő imádságos részt is' 
tartalmaztak. A  Phiala Sanctorum magyar fordításban több mint 
150 lap, a pozsonyi német énekeskönyv imádságos része 117 lap, a 
régi sopronié 117 lap. a württembergié 256 lap a perikópákkal, 
hogy csak néhányat említsek. A  dunántúli énekeskönyv egyik sokat 
emlegetett hiánya éppen az, hogy kevés benne az imádság. Néze
tem szerint két megoldás lehetséges: (1) Nagyon kevés, 10— 12 
imádság közlése, amely feltételezi, hogy van más imádságos könyv, 
vagy (2) viszonylagosan teljes imádságos rész beépítése az énekes
könyvbe, amely természetesen megfelelő helyet igényel. Mivel je
lenleg hiány van megfelelő imádságos könyvben, az adott helyzet
ben a második megoldást kell választanunk. A  bizottság is március 
9-én e mellett foglalt állást.

Gyarlóságom tudatában de Isten iránt hálával nyújtom át ezt 
az imádságos gyűjteményt. Átérzem ennek a vállalkozásnak a sú
lyát, mert nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy híveink ezreit 
Isten színe elé állítsuk és segítsük az ő  tetszése szerint imádkozni 
és élni. Tudom, hogy ebből a szempontból munkám fogyatékos kí
sérlet. Mégis hálával van tele szívem, ha arra a sok áldásra és lelki 
gazdagodásra gondolok, amellyel Isten az egyház mérhetetlenül 
gazdag imádságos kincsével való foglalkozás közben megajándéko
zott. Hiszem, hogy ebből az áldásból és gazdagságból azok is része
sülnek, akik ezt a kis gyűjteményt használni fogják,
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Egyházunk központi könyvtáráról 
és levéltáráról

Az Evangélikus Egyetemes Egyház levéltára jóval általánosabban 
ismert, mint ia 'könyvtár. Ennek oka az, hogy a levéltárnak 1912-1915- 
ben lkát füzetben jelent meg a jegyzéke s ebből a két jegyzékbői bárki 
könnyen áttekintheti a levéltár anyagát.

A kiadott két jegyzék először  az 1791-ig m eg lév ő  egyh á zi d oku m en 
tu m oka t — másodszor az e g y é b  k ö n y v ek b e n  összeg yű lt k ézira toka t fo g 
lalja m agában.

A  dokumentumok egyenként, gyűjtés útján kerültek össze, tehát ál
talában az a ritkább eset, hogy egyes kisebb-nagyobb gyűjtemények is 
találhatók legyenek benne. Ezek az egyenként és kisebb-nagyobb gyűj
teményekként összekerült levéltári okmányok csak nagyjában adják 
egyházunk első három századának a történetét s nagy kiegészítések 
szükségesek hozzá, hogy e kor. teljes levéltári anyaga együtt legyen.

Hasonlóképpen állunk a kéziratokkal is. Ezek részben egyes mun
káknak az eredeti kéziratai, de főként másolatai, részben pedig min
denféle egyházi emlékeket összeíró papok gyűjteményes följegyzései. 
Akármekkora értékűek is ezek, semmi rendszer nincs bennük és semmi 
teljesség nem jön ki. belőlük. Ezzel szemben viszont egy-egy Schulek- 
vagy Gamauf-féle másolat-kötet igen nagy értékűvé válhatik a benne 
foglalt * dokumentumok következtében.

-Erre a régibb anyagra általában azt (kell mondanunk, hogy ez levél
tári szempontból teljesnek nem mondható azért, mert egy hivatalnak a 
levéltári anyaga se található benne és rendszeresnek sem vehető azért, 
mert rendszeres anyag^gyűjtemények sem igen kerültek benne össze.

A levéltár tehát annyit ér, amennyit a benne levő egyes darabok 
érnek. Teljes és rendszeres egyháztörténeti dokumentációt ebből a levél
tárból merítenünk nem lehet, .'hanem ehhez minden ponton kiegészítése
ket kell ikeresnünk. Ezek a kiegészítések elsősorban a mindig szóban- 
forgó helyi esperességi vagy helyi levéltárakban keresendők. Ilyen ki
egészítéseket találunk a katolikus egyházmegyék ás a református egyház- 
kerületek vagy espefességek levéltáraiban. De a kiegészítések igazi tö
mege és igazi forrása a Magyar Országos Levéltárból adódik.

A levéltárban megtaláljuk a legrégibb zsinati végzéseket és a kü
lönböző közgyűlési határozatokat, de akármennyi ilyen jegyzék és ösz- 
szeállítás található is, ennek a levéltárnak \az anyaga távol áll attól, 
hogy belőle a magyarországi zsinatok teljes története megírható lenne. 
Ugyanez a helyzet az ország reformélódásánalk ia menete tekintetében is. 
Egyes kiváló dokumentumok akadnak erre vonatkozólag a levéltárban, 
de az egész reformáló mozgalom teljességét ezekből az adatokból át nem 
tekinthetjük. Hasonlóan nem állíthatjuk össze ebből a levéltárból a ma
gyarországi evangélikus lelkészek vagy tanítók névjegyzékét, az egy
házközségek és az isikolák történetét.

Sőt az időközönként felmerült fontosabb ügyek ismertetésénél is 
igen gyakran cserbenhagy a levéltár anyaga. Éspedig azért, mert a ..ki
alakuló esemény kezdődik és végződik egy egyházközségben. De ennek 
a különböző hatóságok által, különböző szempont szerint való elbírálása 
más helyeken történik. Tehát szabályszerűen előforduló eset az, hogy egy 
ilyen eseményre vonatkozólag egy-két akta található a mi levéltárunk
ban, az egész aktacsomó viszont a különböző kormányhatóságok levél
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táraiból kinőtt Országos Levéltár megfelelő osztályaiban maradt még'. 
Ugyanez áll mindazokra a perekre nézve, amelyeket egyházunk külön
böző rendű és rangú tisztviselői ellen évszázadok folyamán indítottak.

Az egyházi eljárások az egyházban kezdődtek és végződtek, ezek 
tehát az egyházi levéltárak anyaga alapján tökéletesen megismerhetők. 
Ezek a levéltárak azonban a legtöbbször nincsenek meg teljességükben 
a mi egyetemes levéltárunkban.

Az olyan ügyek, amelyek kormányhatóságok elé kerültek, általuk 
intéztettek el és a perfolyamokat tartalmazó perbeli jegyzőkönyvek vagy 
perfüzetek természetesen isohasem ikerültek a mi egyházunk levéltáraiba. 
Egész különleges esettel állunk szemben az ún. gályarab perben, amely
nek a perfüzete másolatban megtalálható levéltárunkban. Igaz, hogy ez a 
másolat Bíró Márton veszprémi püspök részére készült, tehát bizonyos kü
lönleges értékkel is bír ezen a ponton, azonban az eredeti eljárási jegy
zőkönyvek az eljárások különböző dokumentumai azért mégis csak az 
Országos Levéltár kamarai osztályában, kancelláriai osztályában vagy a 
bécsi levéltárak rejtekeiben találhatók és onnan egész a mai napig eze
ket egy történészünk vagy egyháztörténészünk se kutatta fel és nem is 
értékesítette ezeket hazánk története szempontjából.

Még egy példa. Az 1715-ben kiküldött országgyűlési bizottság iratai
ból sok felterjesztés található levéltárunk különböző helyein. Ezekből »  
felterjesztésekből azonban közelről se tudjuk el se képzelni ennek a or
szággyűlési bizottságnak az iratanyagát, amely az Országos Levéltárban 
fekszik és amelyben közel kétezer evangélikus és református egyházköz
ség helyzete világítódik meg az 1680-as években három-négy vagy több 
tanú vallomásából is az illetékes főszolgabíró által felvéve.

Mindezek a megjegyzések azt akarják érzékeltetni és egyházunk 
köztudatába bevinni, hogy a mi „egyetemes levéltárunkban” való kuta
tás önmagában se cél nem lehet, se ahszolút eredményeket nem ígér. A 
legtöbb egyházi eset felderítése és megítélése szempontjából, hanem 
mindúntalan ‘kiegészítésekre szorult. Ami nem azt jelenti, hogy most 
már levéltárunk kutatóit kezdettől fogva más levéltárak anyagára utal
juk. Hanem levéltárunk kiegészítésének arra az alapvető feladatára mu
tat rá, hogy levéltárunk e töredékessége és e konglomerátumszerűsége 
következtében különböző kiegészítésekre szorul.

Az első ilyen fajta kiegészítése az, hogy egyetemes levéltárunk tel
jességének a megalapozására feltétlenül szükséges az országban szana
szét elhelyezett és növekedett levéltáraknak az ösiszpontosítása. —

Ezen felül ugyancsak feltétlenül szükséges az egyházi keretekből ki
nőtt esetek és folyamatok közigazgatási és egyéb levéltárakba átnyúló 
szálainak tovább nyomozása is, amit minden egyes esetben mindenki el
végezhet, de ami egyetemes levéltári feladatul is kitűzhető. A levéltár 
feladatául kitűzhető az, hogy a benne megpendített esetek további fej
leményeit dokumentáció formában igyekezzék megszerezni kutatói és 
egyházunk történetírása számára rendelkezésre bocsátani. Az egyete
mes levéltárnak az első pontban említett szükségszerű kiegészítése, 
részben az események, részben tervszerű és tudományos munka követ
keztében most jut majd a megvalósulás stádiumába. Az utolsó két év
tizedben ui. az egyetemes levéltár ebben a vonatkozásban rendkívül ér
tékes kiegészítéshez jutott. így pl. Kovács Sándor püspök évtizedekkel 
ezelőtt megmentette a kemenesaljai esperesség régi iratait, amelyek a 18. 
századdal kezdődnek és amelyek hagyatékával együtt a levéltár birto
kába kerültek. — Ugyanígy jutottak letétként az egyetemes levéltárba 
Zsilinszky Mihály a volt közoktatásügyi államtitkár iratai, — továbbá
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a toina-baranya-somogymegyei esperesség levéltára 1800-tól kezdődő ira
tokkal, — s végül a Kovács Sándor püspök által gyűjtött Luther-könyv- 
tár és múzeum teljes kéziratos anyaga, — s ugyanígy hozzánk kerültek 
Payr Sándor egyet, tanár és Podmaniczky Pál egyet, tanárok iratai is.

A felszabadulás után feloszlatott és megszűnt' — főként budapesti — 
egyházi intézmények levéltárai is iaz egyetemes levéltárban gyűltek 
össze. így 1947 óta Mályusz Elemér hivataloskodása kezdetétől az Egye
temes Levéltárba ikebeleződtek be az egyetemes felügyelői iroda iratai 
1920-tól 1939-ig, — az evangélikus lelkészegyesület iratai, a Fébé levél- 
iára, — a Luther-szövetség irományanyaga, — a Liíther-Otthon és 
Luther-Társaság iratai, — és a Magy. Protestáns Árvaház anyakönyvei 
és iratai. -— Vidékről bekerülitek az egyetemes evangélikus gyámintézet 
harmincas és negyvenes évekről szóló iratai, valamint a budapesti Deák 
téri és fasori iskolák és középiskolák iratanyaga. A miskolci jogakadé
mia iratai viszont az Országos Levéltárba jutottak.

Az egyházkerületek rendezése következtében az egyetemes egyház 
levéltára újabban gyarapodott a (bányai és a dunáninneni egyházkerüle
tek levéltárával, valamint a (nagy) Pesti egyházközség meglehetősen 
nagy iratanyagával.

Mindezek az irattömegek a levéltárban már benn vannak.
A levéltár munkatervében ennek a hivatalos anyagnak a további 

rendszeres összegyűjtése is ki van célul tűzve, vagyis az Egyetemes Le
véltár számít arra, hogy bekebelezheti hat megszűnt megye levéltárát, 
amelyek a következők:

a zalai egyházmegyéé Szentantalfalváról — 
a vasi közép-egyházmegyéé őrimagyarosdról,

Uraiújfaluból és Nemescsóról — 
a mosonyi esperességé Hegyeshalomról — 
a soproni felsőegyházmegyéé Sopronról, — 
a soproni alsóesperességéé Vadosfáról — 
a pestmegyei közép-esperességéé Albertiről.
Ezeken kívül néhány szétrobbant esperességi levéltár megmaradt 

részei is az egyetemes levéltárba juttatandók. Így a t is za-vidéki espe
resség levéltárának Tokajon maradt része, — a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye Bonyhádon és Pakson levő iratai. Az egyetemes levéltárba 
kellene szállítani továbbá ezeken kívül még a győri egyházmegye levél
tárát, amelyet egyelőre Tétről Győrbe vittek át és itt lehetne elhelyezni 
a Pesti Egyházmegye levéltárát is, amely jelenleg a Damjanich utcában 
található.

Nagyobb, hivatalos irat tömegeket kell az egyetemes egyház levél
tárába beszállítani: a tiszai egyházkerület levéltárát Nyíregyházáról, va
lamint a dunántúli egyházkerületét Győrből. A tiszai egyházkerület tel
jes levéltárát ezenkívül ki kell egészíteni és egyesíteni kell azokkal az 
iratokkal, amelyek Zelenka püspök idejében keletkeztek és amelyek Mis
kolcon maradták. Ezeknek a közigazgatási egységeknek az irattárai az 
eg y e tem es  lev é ltá r  szerves kiegészítései és szerves levéltárrá való átala
kulásának az alapvető elemei lesznek.

Ebben a pillanatban az 1954-es tervnek ezek a feladatai még nincse
nek végrehajtva. A végrehajtásukra szükséges összegek egyházunk költ
ségvetésében biztosítva vannak. Az egyházak ezeket a levéltárakat min
den akadály nélkül át is fogják adni az egyetemes levéltárnak. A terv 
azonban a legjobb esetben is csak ebben az évben lesz végrehajtható.
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        Ezzel a tervvel kapcsolatiban előre számi tanunk és törekednünk is 
kell arra, hogy egyháziunk otthon folyton nagyobb teherré váló irattö
megei, amelyek különösen lelkészváltozások idején megfelelő gondozás
ban és őrizetben nem részesülnek, szintén az egyetemes levéltárba gyűl
jenek és gyűjtesisenek össze.

Ha így az országiban, a legtöbb helyen gyümölcstelenül fekvő irattö
megek egy helyre kerülnek, akikor és itt válhatnak igazán a történelem 
élő forrásaivá. Ezek nélkül ti. az egyetemes levéltár se adhat minden 
irányú forrásanyagot és felvilágosítást az egyházaik és az esperességek 
történetére, viszont az egyetemes egyház levéltárának és iratanyagának 
az ismerete nélkül az ország egyetlen evangélikus egyházközsége sem 
írhatja meg a nála levő forrásokból saját történetét. Ez a kettős kény
szerhelyzet teszi szükségessé az egyetemes levéltár ilyen egyetemes 
alapra való helyezkedését és azt, hogy ilyen kiegészülésekkel az egye
temes levéltár necsaik a hazai evangélikus egyház, hanem az egyház va
lamennyi egyházközségének a történetét nyújtó fölös mennyiséget ma
gában foglalja.

Ezen a vonalon az egyetemes egyház levéltára célul tűzheti ki ma
gának azt, hogy egyes régi püspökségek levéltárát is rekonstruálja. Ezek 
között elsősorban a pozsony-trencsény-myitrai megyék püspökségének, 
valamint a felvidéki szabad kir. városok püspökségeinek a levéltára je
lentkezik első szükségletiként, még pedig azért, mert az e püspökségek
ben felavatott lelkészek kerültek a dunántúli és a török uralom alatt 
levő egyházközségeikbe is és a török uralom alatt slevő evangélikus egy
házközségek múltja és teljes története csak az összes püspökök által 
felavatott lelkészek névsorának a feldolgozása után jut annyi személyes 
vonatkozású anyag birtokába, hogy ezeknek az egyházközségeknek a lel
készeit egy rendkívül töredékes sorozatba összeállíthatjuk.

Eddig ezeknek az előmunkálatoknak a hiánya miatt erre egyáltalá
ban képesek nem voltunk.

Néhány egyházmegyének régi 16'. és 17. századbeli iratai és feljegy
zései az üldözések idejében 'külföldre kerültek. Ennek az anyagnak do
kumentációs formában való megszerzése is levéltárunk munkaprogram
jába illesztendő.

Mindezekkel a feladatokkal szemben egyetemes egyházunk levéltá
rának igyekszünk a befogadóképességét úgy növelni, hogy ezek a be-. 
áramló anyagok egyidőre áttekinthetően legyenek elhelyezhetők, továbbá 
ezeknek az anyagoknak á feldolgozására gondoskodni kell a levéltári és 
a könyvtári állandó munkát végző személyzet beállításáról is.

Ezzel azonban már a gazdasági követelmények olyan terére csapunk 
át, amelyeknek a pillanatnyi megoldását tisztán nem látjuk, ami to
vábbi gondja lesz — nem a könyvtárnak és nem a levéltárnak, hanem 
egyetemes egyházunk vezetőinek.

A könyvtár és a levéltár eddigi gyarapodása, fenntartása, rendezése 
és egyensúlybahozása remélni engedi, hogy a különböző rendezések és 
kiegészítések keresztülvitelére és keresztülvitelük után a könyvtári és 
levéltári szolgálat rendszeres fenntartására egyházunk semmi szükséges 
áldozatot nem fog sajnálni.

Szimonidesz Lajos
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S Z E M L E

Victor János két utolsó cikke
A „Református Egyház'1 1954. jú

nius 15. és július 1-i száma két 
cikket közöl Victor Jánostól, a lap 
felelős szerkesztőjétől: Az „általá
nos kegyelemről" címen. A követ
kező július 15-i szám már gyász
keretbe foglalva hordozza címlap
ján a felelős szerkesztő nevét.

Mi az a kérdés, amellyel Victor 
János e két utolsó írása foglalko
zik? Mit ért „általános kegyel
men"? Miért írja: „Aligha túlzás, 
ha azt mondjuk: éppen ezt a té
mát adta fel nékünk Isten a mi 
napjainkra"?

Saját szavainkkal így lehetne 
összefoglalni Victor János kérdé
sét: Mi az összefüggés Istennek az 
egész világra kiterjedő és az egész 
emberiség történetét átfogó gond
viselő munkája és a Jézus Krisztus
ban kinyilatkoztatott „charis“-sza, 
a „különös kegyelem" között? Va
jon Isten gondviselő munkájában 
nem a bűnös ember iránti irgal
massága és kegyelme muta/tko- 
zik-e meg? De hogyan? Milyen 
módon? Mit jelent ebben az össze
függésben Jézus tanítása Isten 
atyai szeretetéről, amellyel nem tesz 
különbséget „gonoszok" és „jók" 
között, „igazak" és „hamisak" kö
zött, „felhozza az.Ö napját" mind
nyájunkra, „esőt ád“ mindnyá
junknak (Mt 6, 45.)? Mit jelent 
ebben az összefüggésben Pál ha
sonló tartalmú apostoli tanítása 
(Csel 14,16— 17)?

A kérdés így bontakozik tovább 
Victor János két cikkében: Vajon 
a Jézus Krisztusban adott kinyi
latkoztatás fénye csak a szűkebb 
kört, az egyházban élő embérek 
körét, a „különös kegyelem" terü
letét világítja-e be, vagy talán 
éppen ennek a fénynek a világos
ságánál válik nyilvánvalóvá a tá- 
gabb, az egész emberiség egész 
történetét átfogó másik kör, az 
„általános kegyelem" területe? 
Vajon Istennek . ez az „általános

kegyelme" nem érinti-e. azokat is, 
akiket az evangélium szavával az 
Ö „különös kegyelmével" az egy
házban ragadott meg? Nem ala
kítja-e az egyház életét ezzel az 
„általános kegyelmével" is? „Hi
szen alakította a közelmúlt évtize
dekben és alakítja a most folyó 
években is az Ö  „különös kegyel
méről" szóló bizonyságtétellel, 
amely egyházunk körén belül na
gyobb erővel hangzik, mint az
előtti nemzedékekben. De ugyan
akkor hatalmas kézzel belenyúlt 
egyházi életünk alakulásába kí
vülről, egész nemzetünk törté
nelmi átalakulásai és a világtör
ténelem aktuális menete által is. 
Vajon mindaz, ami onnan felénk 
hangzik és reánk hat, idegen do
log az Ő munkájától?"

Victor János világosan látta, 
hogy kérdését kétfelől is buktató 
veszi körül. Az egyik buktató a 
római katolicizmusnak az a taní
tása, amely különbséget tesz az 
ember Istentől, kapott „természeti" 
adományai és „természetfeletti" 
adományai. között. A bűneset kö
vetkeztében . csak ez utóbbit vesz
tette el az ember. „Ezen az alapon 
nincs szükség arra, hogy a bűn 
okozta romlást Isten kegyelmének 
bizonyos sajátos munkálkodásá
val. lefékezettnek tekintsük, amely 
nélkül mindenestül pusztulásba 
vinné az embert."

A másik buktató a . naturális 
teológia felől kísért. A náturális 
teológia a felvetett kérdéssel a 
megismerhetőség, a „ratio cognos- 
cendi" szemszögéből foglalkozik és 
azt. a nézetet vallja, hogy Jézus 
Krisztus mellett, az Igén kívül is 
szól hozzánk Isten a történelem, a 
természet és az emberi lélek kü
lönböző jelenségeiben és ez az „ál
talános kinyilatkoztatás" elköte
lező számunkra a szoros értelem
ben vett Ige mellett. A naturális 
teológia tévelygését a német egy
házi harcok idején az újreformá-
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tori teológia leplezte le (Barmen 
I. ), amikor nagy erővel érvénye
sítette ' az igazságot, hogy ;,az 
Atyát. nem ismerheti senkj, csak a 
Fiú és akinek a Fiú akarja meg
jelenteni". (Mt 11,27) Victor Já
nos azzal a tudattal tanít az „ál
talános kegyelemről", hogy „nem 
játszink el, hanem megőrizzük és 
hasznosítjuk azt a nagy nyeresé
get, amelyet az újreformátori teo
lógiai irány hozott". Ezért írja: 
„Annak a tételnek, hogy Isten ke
gyelmesen munkálkodik az egész 
embervilág életében, még az O 
megváltó munkájának a körén 
kívül is, nem volna alanya, csak 
egy nagy ismeretlen X  és így az 
állítmányának sem volna semmi 
értelme."

A kérdést kiélezve így veti 
most már fel.: Vajon a naturális 
teológia elutasításával el kell-e 
vetnünk az „általános kegyelem
ről" szóló tanítást is? „Vagy pe
dig éppen a Jézus Krisztusban 
összpontosuló és megtestesülő, az 
egyetlen valóságos Ige tanít meg 
bennünket arra, hogy Isten mun
kálkodását látnunk kell az egyhá- 

’ zon kívüli embervilágban is és, 
ha látjuk, akkor engedelmesen 
szolgálnunk kell az Ö kegyelmes 
akaratát ebben a szélesebb kör
ben is?"

A kérdésre feleletet a Szeritírás 
megértéséből keres Victor János. 
Mindenekelőtt az „általános kegye
lemről" szóló tanítás locus classi- 
'cusát elemzi, — a Noéval kötött 
„szövetség" történetét. A következő 
megállapításokra jut. „Ebben az 
egészen egyoldalú szövetségben . . .  
Isten ünnepélyes ígéreteivel bizto
sítja áldásairól a Noé ivadékaiból 
elszaporodó egész emberiséget, 
„minden testet, amely a földön 
van" (1. Móz 9,17). Ennek az „álta
lános kegyelmi" „szövetségnek" a 
hátterében az özönvíz áll. . . “ Isten
nek tehát ez az „általános kegyel
me" valóban kegyelem, mégpedig 

 olyan kegyelem, „amelyet Ö az em
berrel szemben az ő bűnös volta 
ellenére, vagy úgy is mondhatjuk: 
éppen amiatt gyakorol". „Ugyan

azok a természeti erők, amelyek az 
özönvíz példájából láthatóan meg
semmisíthetnék az emberi életet, 
annak fenntartását fogják szolgálni 
Isten ígéretei szerint. Ezt nem zár
ja ki az, hogy átmenetileg ne vál
hatnék munkájuk pusztítóvá is az 
emberi életre." „De Isten kegyel
mes ígérete megáll, csak átmeneti 
ízelítők az ilyen pusztítások."

Voltaképpen már az özönvíz előtti 
időkben is Isten biztosítója és fenn
tartója a bűnös emberi életnek. 
„Hogy a bűneset után egyáltalán 
van még a szentírónak további el- 
foeszélnivalója Istennek az ember
rel való dolgairól, mutatja, milyen 
alapvető igazsága az Igének már 
ötestamentumi kezdeteitől fogva Is
tennek az a hosszútűrése, amellyel 
a bűnös emberrel bánik."

A cikk ezzel a mondattal fejező
dik be: „Az Ige arra tanít meg 
bennünket, hogy hálaadással és 
örömmel tudjuk Istent magasztalni 
azért, hogy egyáltalán van emberi 
élet ezen a földön, hogy szakadat
lanul működésben van Istennek az 
a csodálatos háztartása ebben a vi
lágban, amely az emberi élet fenn
maradását biztosítja; hogy Isten az 
Ö  „kegyelmének" nagyságában nem 
vette le kezét a mi emberi nemzet
ségünkről, amint ezt igazságossága 
szerint megtehette volna."

A befejező mondatot pedig ez
előzi meg: .......sokszor siralmasan
leszűkítjük gondolkodásunkban és 
.beszédünkben Isten „.kegyelmének" 
nagyságát, amikor elsikkadni en
gedjük hitünkből és bizonyságtéte-' 
lünkből „általános" voltának ezt az 
alapvetően drága vonását."

A Victor János által felvetett 
lecke valóban mai és kikerülhetet
len. Most már nélküle kell tovább 
foglalkoznunk vele. Az evangélikus 
teológus, aki Luther tanításéban tá
jékozódva határozottabban szeret 
különböztetni Isten kétféle kor
mányzása között, mint ahogy az a 
cikkben tapasztalható, jelentős és a 
továbbgondolkodásra késztető anya
got kap Victor János két utolsó írá
sából.

BENCZÚR LÁSZLÓ
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J . M. Lochman:
Világ és szabadság a vallásos gondolkodásban és a Bibliában

Svet a svoboda v nábozenském myslení a v bibli —  Krestanská 
Revue. Praha XXI. 7.

A világ mindenkor az ember fokozott figyelmének gyújtópontjában 
állott. Rendkívüli érdekessége akkor is fennáll, ha a világ fogalmán 
nem értünk egyebet, mint környezetünk valóságainak puszta összessé
gét. Mindenestől rá vagyunk utalva. Puszta egzisztenciánkkal éppúgy, 
mint alkotó emberségünk csúcsain. Az ember már a civilizáció legala-. 
csonyabb fokán is állást foglalt a világgal szemben, reagált reá éspedig 
kettős célzattal: elfogadni és fokozni a világ pozitív tényezőit s ugyan
akkor gátolni és kiküszöbölni a negatívakat. Az ember mindennemű al
kotó ereje azóta is ennek a célnak szolgálatában áll. Vallásos erői is. 
„Ebben az erőfeszítésben születik és nyer értelmet nemcsak á kultúra, 
hanem a kultusz is”, — írja a szerző.

1. A következőkben Lochman elemzi a vallásos ember különböző 
  viszonyulásait a világhoz. A m ágia  hiszi, hogy a világgal való kapcsola

tunk nem egyéb, mint a kölcsönös függés viszonya. Annak tehát, hogy 
az ember függ a világtól, a megfordítottja is igaz, s megfelelő mágikus 
beavatkozással a világot saját képünkre tudjuk átalakítani. Másutt 
m itikus képzetek uralkodnak. A mítosz már túlerőben levőnek látja a 
világot, melynek az ember mindenestől ki van szolgáltatva. De a világ 
vak túlerejének formát, nevet, istenképet kölcsönözhetünk, mitikus meg
világításba helyezhetjük s így benne való sikeres orientációnkat lehe
tővé tehetjük. A cél tehát mindig ugyanaz: meghódítani a Világot.

' A növekvő emberi tapasztalás azonban problematizálja a mágiát 
épúgy, mint a mítoszt. Kiderül, hogy a külső valóság nem mindig enge
delmeskedik a mágikus erőfeszítéseknek, s hogy a megismerő ész is egé
szen más formát kölcsönöz néki, mint a mitikus képzelő erő. A világ 
dacol mágiával és mítosszal egyaránt. Mi más következhetnék ebből, 
mint hogy a kultusz meghátrál a kultúra előtt, a mágiát és mítoszt 
pedig a tudomány és filozófia váltja fel?

A tipikusan vallásos gondolkodás szemszögéből mindez mégsem je
lenti a világ előtti kapitulációt.. A vallásos ember világhoz való viszo
nyának negatív előjelét, szerzőnk szerint, kizárólag benső okok és sohá- 
sem külső indítékok magyarázzák. Különösképpen szembetűnővé válik 
ez a tény a keleti (főként indiai) világvallásokban. .E vallások. szerint a 
világ a gonosztól van. Lényege szerint a nemlétezőnek: a „maya”-nak, 
a látszatnak, hazugságnak és tévelygésnek birodalma. Ez a körülmény 
pedig nemcsak puszta tény, amelyet egyszerűen csak konstatálni is le
het, hanem kísértés és fenyegető veszedelem. A benne való elmerülés 
önmagunk elvesztését eredményezi. így érthető az a buddhista álláspont 
is, mely szerint visszatekintve legjobb nem születni, előrenézve pedig 
remélni, hogy az újból való születések szörnyű körforgása egyszer meg
áll s erre a világra visszatérni nem kell többé. Az élet itt nyilvánvalóan 
nehéz teher, a világ pedig az élet rabszolgatartója. De még sem a világé 
az utolsó szó. Ez a szemlélet semmiképpen sem meghátrálás a világ 
előtt, Ellenkezőleg, offenzíva ellene és győzelem fölötte. „És valóban, a
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vallási- fenomenológiában végzett futólagos tájékozódás is arról győz 
meg, — írja Lochman —, hogy az „evangélium”, melyet a vallás a vi
lágban élő embernek hirdet, éppen ez: üzenet a világ elemeinek uralma 
alól s a meddő emberi küzködésből való szabadításról. Ennek az üze
netnek feltétele pedig az a megfontolás, hogy a világ mindenestől go
noszságban fogant, következéskép tehát másodrendű, nem a végső, sem
miképpen sem az egyetlen valóság. Van tehát egy magasabbrendű, más 
síkon mozgó, végső valóság s így van hová menekülni ebből a világ
ból. Fennáll a világgal szembeni szabadság lehetősége.

2. A továbbiakban szerzőnk a világ és szabadság problematikáját 
bibliai perspektívába helyezi. Felsorakoztatja a bibliai helyeket, melyek 
azt a látszatot keltik, hogy nincs elvi különbség a Szentírás és az álta
lános vallási szemlélet között. A bibliában széles fronton kritikus fe
szültségben áll egymással szemben Isten és a világ: az Istenből való 
lélek és a világnak lelke (1. Kor. 2,12), Isten bölcsessége és e világ böl
csessége (1. Kor. 1, 20. kk.), az Isten szerint és a világ szerint való szo
morúság (2. Kor. 10,7). A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel 
(Jak. 4,4.). Mindezekből pedig nyilvánvalóan következik a keresztyén 
ember viszonya a-világhoz: „Ne szabjátok magatokat a világhoz” (Rm. 
12,2.), „ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban Vannak” 
(1. Jn. 2,15.).

De noha mindez élénken emlékeztet az általános vallási mentali
tásra, a bibliai üzenet konkrét összefüggésében lényegesen más az idé
zett szentírási helyek értelme. Ezek az igehelyek nem képezik a Szent- 
irásnak sem „első”, sem „utolsó” üzenetét a világról. Csak e két üze
net közé iktatottan nyernek igazi értelmet és bírnak kétségbevonhatat
lan jelentőséggel. Az első üzenet, melyet a bibliai hit a világról mond az, 
hogy a világ Isten szeretetének teremtménye, az utolsó pedig ebben fog
lalható össze: úgy szerette Isten a világot, hogy Krisztusban megbékél
tette önmagával és Őbenne megújítja. „Nem is kell halmozni a citátu
mokat : maga az \Atya, Fiú és Szentlélek Isten művéről szóló központi 
bibliai üzenet tesz egybehangzó tanúbizonyságot Isten világ iránti sze- 
retetéről, hozzá való hűségéről és felőle való reménységéről” — írja a 
szerző. A világ negatív előjelezése tehát csak e két üzenet feszültségé
ben világosodik meg igazi értelme szerint. A világ nagyon is kettős ér
telmű valóság, melyben semmiképpen sem merülhetünk el önfeledten 
embervoltunk romlásának veszedelme nélkül. Ez a körülmény azonban 
nem dönti meg az „első” üzenetet és nem hiúsítja meg az „utolsó”-t. 
A világ bűn, halál és pokol ellenére is Isten teremtménye és az Ő 
dicsőségének színtere. Ez a tény pedig messze kiható jelentőséggel bír 
az emberre nézve is: nem mint egyfajta nemlét és hiábavalóság foglyai, 
mint a világ csábjainak meghajszolt zsákmányai vagyunk itt, hanem 
Isten különös szeretetének teremtményeiként s így az Ö teremtett sá
fáraiként élünk ebben a világban. Krisztus hívása sem akar kiszakítani 
a világból, hanem szolgálatba állít a világért (Jn. 17,15). „Ti vagytok a 
világ világossága” (Mt 25,14) „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtésnek” (Mk 16,15).

3. Az így szemlélt világban az em b er i szabadság p rob lem a tik á ja  is 
lényegesen más megoldást talál.
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a) A bibliai szabadság az általános vallási szabadság negativizmusá- 
val szemben pozitív előjelű. Igaz ez mindenekelőtt külső vonatkozásban. 
Ha a világ Isten Jézus Krisztusban kimondott „igen”-jének fényében 
áll, a keresztyén ember e világhoz viszonyuló szabadsága sem lehet 
más, mint igenlő. Tehát nem az elfordulás menekvés, apáthia és ata- 
raxia szabadsága, hanem a szolidaritásé, szolgálaté, szeretető és áldo
zaté. Ez nem a „világból” menekvő, hanem a „világért” való szabadság.

A bibliai szabadság pozitív előjelű benső vonatkozásban is. -Míg a 
negatív irányzatú vallási szabadság a benső tagadás (görcsös dac és el
keseredettség) jeleit mutatja, a bibliai ember szabadsága a benső igen
lésnek: az örömnek (és valójában a Lélek minden gyümölcsének, Gal 
5,22) pecsétjét hordozza. Ez pedig nem a véletlen játéka. „Hiszen — írja 
a szerző — a szabadság negatív vallási attitűd  a világgal való kibékít
hetetlen ellentétben s a szabadságnak mint heroikus vívmánynak a fel
fogásában áll, mely az emberrel áll és esik, mert csak az ember erőinek 
agóniás túlfeszítettségével érhető el és őrizhető meg. A bibliai szabad
ság éppen ezen a ponton lényegesen más: nem áll és nem esik velünk. 
Az Isten kegyelmében gyökerezik. Nem zsákmány, melyet az ellensé
ges és rettegett világból önerőnkből csikartunk ki, hanem adomány. 
Annak adománya, aki — lévén ura nemcsak az embernek, de minden 
egyéb valóságnak is — a maga ajándékaiért szuverén, módon kezes
kedik. Itt tehát a benső szituáció radikálisan megváltozik: megszűnik 
minden görcsös ellenkezés és elkeseredettség. A szabadság Isten gyer
mekeinek boldog szabadságává magasztosul.”

b) Szerzőnk végül hangsúlyozza, hogy a keresztyén ember szabad
sága éppen az imént jelzett adottságainál fogva sohasem válhat abszt
rakttá. A világ valósága semmiképpen sem egyértelmű, hanem szövevé
nyes és ellentétekkel telített. Igen és nem, szeretet és gyűlölet, igazság 
és hamisság, élet és halál ellentétei vannak benne együtt éspedig nem 
áttekinthető és egymástól könnyen elválasztható elemekként, hanem 
mindig bonyolult konkrét elegyedésben. Ez a mi szabadságunk terré
numa a világban. Ez pedig kizárja az absztrakciók, előre fogalmazott 
merev és tévedhetetleneknek hitt princípiumok alkalmazását. A ke
resztyén ember szabadságának meg-megújuló, mindig konkrét helyzet
ben történő, receptek és mankók nélküli döntéseket kell eredményeznie. 
De mindig a Krisztus követésében hozott döntéseket. A keresztyén em
ber szabadságának egyetlen köteléke az, amely őt Urához fűzi. De ez a 
kötelék egyben a keresztyén szabadság záloga is (2. Kor. 3,17).

Dr. Szilády Jenő.

Az Evangélikus Teológiai Akadémia kéri mindazokat a lelkészeket 
és segédlelkészeket, akiknek Biblia Hebraica-ra van szükségük, igényüket 
írásban jelentsék be a dékáni hivatalnak. (Budapest, VI., Lendvay u. 28.)
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K o lle k ta  -  im ádságok
K ö z l i :  P R Ő H L E  K Á R O L Y

B) K O L L E K T Á K  A Z  E G Y H Á Z  R Ö G Z ÍT E T T  Ü N N EPEIRE ÉS 
E M L É K N A P J A IR A *

89. A p o s to lo k  napjain :

(András: novem ber 30, Tam ás: decem ber 21, Mátyás: február 24 (szökő
évben 25), Márk április 25, Fülöp és Jakab: m ájus 1, idősebb Jakab: iúllus 
25, Bertalan: augusztus 24, Máté: szeptem ber 21, Lukács október 18. Simon 
és Júdás: október 28.)

Pál apostol m eg térése  nap ján : lásd a 92. számot.
P éte r  és  Pál nap ján : lásd a 98. számot.

Mindenható Isten, aki egyházadat szilárdan megalapoztad az apos
tolok tanításán és bizonyság tételén, kérünk Téged, szabadíts meg min
ket a pokol rémségeitől és segíts, hogy a gonosz hatalma meg ne tán
torítson minket, hanem mégmaradjunk az igazságban Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
él és uralkodik örökkön örökké.
90. V a g y :

Úristen! Te terjesztetted el evangéliumodat az egész földön szent 
apostolaid által, és kegyelmesen eljuttattad hozzánk is. Kérünk Téged, 
tartsd meg köztünk is tisztán az apostolok tanítását, és add, hogy Szent- 
lelked által növekedjünk és gyarapodjunk benne. Jézus Krisztus Urunk, 
a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és 
uralkodik örökkön örökké.
91. V a g y :

Mindenható és irgalmas Isten, aki az apostolok és a próféták fun
damentumára építetted egyházadat, kérünk Téged, szenteld meg gyüle
kezetedet és oltalmazd meg a pokol minden támadása ellen. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos 
Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

D ecem b er  25-én, az Ű r szü letése  napján (szen t karácsony napján): 
lásd a 7. és 8. számot.

* A B. alatt közölt kollekták a 100. számú kivételével olyan ünnepekre 
szólnak, am elyeket m i nem  ünnepiünk meg. Ide soroltuk az A. pont alól a 9., 
10., 11. és 77. számú kollektákat is, im ert azoknak ünnepeit sem  tartjuk Mégis 
közreadjuk valam ennyit, egyrészt azért, mert érdekesen szemléltetik azt a fe j
lődést, am ely a ném etországi evangélikus egyházban az apostolok, evangélisták, 
Mária stb. ünnepeinek újrabevezetésével kapcsolatosan m utatkozik: m ásrészt azért, 
m ert ezek a kollekták is evangélium i tartalmúak s közülük egynéhány nálunk is 
használható más ünnepeken és vasárnapokon: A dvent 4. vasárnapján a 96. sz., 
karácsonyeste a 9. sz., karácsony utáni vasárnap a 93. és 94. sz., vízkeresztkor a 
10. és 90. sz., Szentháromság utáni 11. vasárnap a 92. sz., reform ációi ünnepen a 
W)., 90. és 97. szám.
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(10.) D ecem b er  27 én, János, ap sto l és  eva ngélista  napján :
Mindenható, irgalmas Atyánk! Te támasztottad fel a világban igazi 

világosságodat, Jézus Krisztus Urunkat, és híven tanúskodtál róla apos
tolaid által. Kérünk Téged, adj nekünk kegyelmet, hogy ez a világosság 
megvilágos'tson minket az örök élet hitére. Jézus Krisztus Urunk, a Te 
Fiad által, aki Veled és a Szén* lélekkel valóságos Istenként él és ural
kodik örökkön örökké.
(11.) D ecem b er  28-án, a  g y er m e k  v érta n ú k  napján :

Istenünk, akinek elrejtett akaratát halálukkal dicsőítik az ártat
lan gyermekek, kérünk, ölj meg bennünk mindent, ami bűnös és gonosz, 
hogy életünkkel tegyünk vallást hitünkről, amely elhangzik ajkunkon. 
Jézus Kr'sztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel való
ságos Is'e ként él és uralkodik örökkön örökké.

J aru á r 1-én , az Ű r k ö rü lm eté lése  és  névadása napján  (Ú jév ) :  
lásd a 13. és 14. számot.

Január 6-án, az Ű r m e g je len ése  napján  (E piphania): lásd a 15. számot.
92. Január 25-én, Pál apostol m eg té ré s e  napján :

Jézus Krisztus Urunk, aki gyülekezeted üldözőjét megtérítetted és 
néped tanítójává tetted, kérünk Téged, add meg nekünk, hogy apostolod 
bizon ságtéteüe erősítsen minket hitünkben és így méltókká legyünk 
szolgálatodra, mert Te az Atyával és a Szentlélekkel valóságos Isten
ként élsz és uralkodói örökkön örökké.
93. F ebruár 2-án, az Űr bem u tatása  n a p já n  (G y er ty a szen te lő ):  

Mindenható, örök Isten! Sz'vünkből kérünk Téged, add meg nekünk,
hogy úgy ismerjük meg és magasztaljuk szeretett- Fiadat, ahogyan szent 
Simeon test szerint karjába vette és lelkileg látta s felismerte őt. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szeritlélekkel. valóságos 
Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
94. V a g y :

Jézus Krisztus Urunk!, Te vagy az igazi világosság, amely megvilá
gosít minden embert, aki ebbe a világba születik. Kérünk Téged, vilá
gosítsd meg szívünket kegyelmeddel, hogy szerit Simeonnal felismerjük 
Benned a mi Üdvözítőnket és e világ sötétsége után. örök fénybe Ve
led maradhassunk. Mert Te az Atyával és a Szentlélekkel valóságos 
Istenként élsz és uralkodói örökkön örökké.
95. M árcius 25-én , az Ű r fogan ta tása  nap ján :

Istenünk, aki Fiadat Szűz Mária, ölében emberré tetted értünk, add, 
hogy Azt, akit testünkbe küldtél, hit által felismerjük, és elfogadjuk 
örök Megváltónknak, mert Ő Veled és a Szentlélekkel valóságos Isten
ként él és uralkodik örökkön örökké.
96. Június 24-én, K e resz te lő  János szü le tése  napján :

Irgalmas Isten! Add kegyelmesen népednek, hogy az üdvösségnek 
azon az útján járjon, amelyet Keresztelő János mutatott Jézus Krisztus, 
a Te Fiad, a mi Urunk által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos 
Is'énként uralkodik örökkön örökké-.
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97. Június 25-én, a z  Á g os ta i H itvallás em lék n a p já n :
Mindenható Üristen! Kérünk Téged, szenteld és tartsd meg egyhá- 

zadat szüntelen könyörületeddel, és mert Nélküled nem maradhat meg 
békességben, kormányozd és vezesd mindenkor kegyelmed gazdagsága 
szerint. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szent- 
lélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
98. J ú nius 29-én, P é te r  és  P ál ap osto l nap ján :

Örök irgalmas Isten! Te adtál erőt szent apostolaidnak, Péternek és 
Pálnak, hegy igádért elszenvedjék a halált. Kérünk Téged, add nekünk 
is Szentlelkedet, hogy erejével valljuk a Te igazságodat és Legyőzzük 
a pokol kapuit. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és 
a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
99. Július 2-án, M ária látogatása napján :

Mindenható Isfen! Nagy csodát cselekedtél Szűz Máriával és Fiad 
anyjává tetted őt, hogy megtudjuk, milyen kegyelmesen törődöl a sze
gényekkel és a megvetéttekkel. Add, hogy mi is igaz hittel alázatosan 
hatoljunk meg igéd előtt, és így szeretett Fiad részestársai legvünk, mert 
Ő Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örök
kön örökké.
(77.) S z p tem b er  29-én, M ihály  főa n gya l nap ján :

Istenünk, aki csodálatos rend szerint osztod ki az angyali és az 
emben szol álatokat, add meg kegyelmesen, hogy jó angyalaid, akik 
szüntelenül Előtted állnak, őrizzék földi életünket és utunkat. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos- 
istenként él és uralkodik örökkön örökké.
100 O któb er  31-én, a refo rm á ció  em lék n a p já n :

Szerető Úristenünk! Erősíts és tarts meg minket drága igédben, és 
sesíts. hogy igédet igazán ismerjük és hálásan igaz hitben és jócseleke- 
detekkel tanúskodjunk róla a Te dicsőségedre és magasztalásodra. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos 
Etenként él és uralkodik örökkön örökké.
101. No v em b e r  1-én, a s zen tek  em lék n a p já n :

  Krisztus Urunk! Te vagy minden szentnek koronája és jutalma, és 
örökké tartó örömöket adsz az ideig tartó kínokért, amelyeket érted 
szenvedtek. Adj nekünk kegyelmet, hogv példájuk szerint engedelmes
kedjünk Neked és elnyerjük az üdvösséget, mert. Te az Atvával és a 
Szentlélekkel valóságos Istenként élsz és uralkodói örökkön örökké.

C) K O L L E K T Á K  K Ü L Ö N  A L K A L M A K R A  ÉS N A P O K R A

103. E gyháztan ító em lék n a p já n :
Mindenható Isten, aki az evangélisták nagy seregével hirdetteted 

szent igédet, kérünk Téged, küldj el mindenkor hűséges pásztorokat és 
tanítókat, hogy szolgálatukkal épüljön és felkészüljön a Te Fiad teste, 
a Te egyházad, míg eljutunk az evangélium egy hitére és ismeretére 
és üdvözölünk mindnyáian Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki 
Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön 
örökké.
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104. Templomszentelés emléknapján:
Mindenható Isten, aki ebben a házban hirdettetted igédet, kiosztat

tad sze tségedeí és gyülekezetét gyűjtöttél magadnak közöttünk, kérünk 
Téged, őrizz meg minket és utódainkat Szentlelkeddel minden hamis 
istentisztelettől és tarts meg ezután igédnél és szentségednél. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos 
Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
105. Elhunytak emléknapján:

Istenünk, aki arra tanítottál minket apostolod szája által, hogy ne 
szomorkodjunk és ne bánkódjunk az elhunytak miatt, add meg nekünk 
kegyelmesen, hogy ha Jézus Krisztus Urunk eljön ítéletre, minden el
hunyt keresztyénnel együtt bejussunk az örök örömbe. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
él és uralkodik örökkön örökké.
106. Vagy:

Mindenható, örök Isten! Fiad áltál bűnbosánatot és menekülést ígér
tél az örök haláltól. Kérünk Téged, erősíts minket Szentlelkeddel, hogy 
Krisztus által naponként növekedjünk ebbe a kegyelembe vetett bizal
munkban, és szilárdan és biztosan tartsuk ezt a reménységet, hogy nem 
halunk meg, hanoim, elalszunk és az ítélet napján feltámadunk örök 
életre. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélek
kel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
V á g y : A  S zen th árom ság  utáni 24. vasárnap m á sod ik  ko llek tá ja

(84. szám)
107. Könyörgő napokon:

Mindenható Úristen! Te nem nézed le az ínségesek sóhajitozását és 
nem veted meg a szomorkodó szívek sóvárgását. Tekints hót imádsá
gunkra, amelyet nyomorúságunkban viszünk Eléd és hallgass mgg min
ket kegyelmesen, hogy megsemmisüljön és jóságos akaratod szerint meg
hiúsuljon . mindaz, amit az ördög és emberek terveinek ellenünk, hogy 
minden kísértéstől sértetlenül hálót adjunk Neked a Te gyülekezeted
ben és dicsőítsünk Téged mindenkor. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad 
által, aki Veled és a Szcntlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik 
örökkön örökké.
103. Vagy:

Urunk! Kérünk Téged, ébreszd' fel gyülekezeted szívét, hogy egyre 
‘el esebben teremje isteni igéd gyümölcseit és egyre bőségesebben kapja 
kegye'med segítségét. Jézus Krisztus Urunk, a, Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké, 
V a g y : Epiphania utáni 4. vasárnap k o llek tá ja  (19. szám ).
V a g y : A  szü kség  i ő e j 'r e  szó ló  k o llek tá k  egy ik e  (124—127. szám ).
109. A  Szentlélekért:

Úristen, mennyei Atyánk! Kérünk Téged, tarts meg minket kegyel
medben és oltalmazz meg minden kísértésben, hogy Szentlelked segít
ségével akaratod szerint éljünk és minden bajban jóságoddal vigaszta
lódjunk. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szent
lélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
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110. V a g y :

Úristen, mennyei Atyánk! Kérünk Téged, add a Te Szentlelkedet 
szívünkbe, hogy megtartson kegyelmedben és megoltalmazzon minden 
kísértésben. Gátold igéd minden ellenségét is a Te neved dicsőségére 
és békéltesd meg mindenkor kegyelmesen a Te szegény keresztyén né
pedet. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szent- 
lékfekel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
Vagy: A  karácsony utáni első vasárnap kollektája (12. szám).

111. A z  egyh á z e g y s ég éé r t :
Úristen! Te téríted vissza a tévelygőket, Te egyesíted újra a szét- 

szóródottakat és Te őrződ meg az egybeterelteket. Kérünk Téged, gyújtsd 
össze egyházadat a hit egységében, hogy igazságodnak engedve szolgál
junk egymásnak és egy ajakkal valljunk és dicsérjünk Téged. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos 
Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

Vagy: A  Szentháromság utáni 5. vasárnap kollektája (63. szám).

112. A z  evangélium terjedéséért:
Mindenható örök Isten, aki folytonosan új gyermekeket terelsz egy

házadhoz és gyű jtesz népedhez, növeld az üdvösséges tanításban része
sülők hitét és ismeretét, hogy a keresztség fürdője által újjászülessenek 
és választott gyermekeid seregébe soroltassanak. Jézus Krisztus Urunk, 
a Te Fiad által, aki Veled és a Szén délekkel valóságos Istenként él és 
uralkodik örökkön örökké.

113. A ra tá si kön yörgő  napon :
Mindenható Úristen! Te táplálsz és kormányzol hatalmaddal mindent, 

ami él, és kegyelmed nélkül semmi sem történhet. Adj nekünk, a Te 
gyermekeidnek, kedvező időjárást,' hogy áldásodra megteljen országunk 
a Tőled jövő terméssel, és minden jótéteményedben felismerjünk és di
csérjünk Téged. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a 
Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

114. E sőért:
Mindenható Isten, aki meglátogattál minket bűneink miatt, kérünk 

Téged, bocsásd meg vétkeinket és adj csendes esőt, hogy a termés jól 
sikerüljön aratásra. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

115. N a p sü tésért:

Úristen, mennyei Atyánk, aki esővel és árvízzel látogattál meg min
ket, alázatosan kérünk Téged, örvendeztess meg minket újra napsütés
sel, hogy a föld termése el ne pusztuljon, hanem jól sikerüljön és hálát 
adjunk érte Neked, minden jó adomány ajándékozójának. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad állal, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként 
él és uralkodik örökkön örökké.
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116. H álaadó napon :
-Űristen, mennyei Atyánk! Szakadatlanul bőséggel kapunk Tőled min

denféle jót és naponként kegyelmesen megőrizel minket minden gonosz
ból. Kérünk Téged, add nekünk Szentlelkedet, hogy mindezt teljes szí
vünkkel, igaz hitben felismerjük és kegyes jóságodért s irgalmadért, 
most és örökké hálát adjunk. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, 
aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örök
kön örökké.

117:  V a gy :
Mindenható, irgalmas Isten! Világoltasd rajtunk orcádat, és erősítsd 

bennünk annak! az irgalomnak ismeretét, amelyet szeretett Fiadban mu
tattál irántunk, hogy dicséretedre buzdulva a mennyei seregekkel dicsőít
sünk és magasztaljunk Téged minden szavunkkal és cselekedetünkkel. 
Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel 
valóságos Istenként éh és uralkodik örökkön örökké.

118. A ra tá s i hálaadó napon :
Úristen, mennyei Atyánk! Te adtad testünket és életünket, és Te 

! ártod meg azt minden időben isteni áldásoddal. Kérünk Téged., hagyd 
meg nálunk áldásodat ezután is, hogy mindenkor hálaadással fogadjuk 
mindazt, amire szükségünk van, és ami javunkra van. Jézus Krisztus 
Urunk, a Te Fiad álta1, aki Veled és a Szentléilekkel valóságos Isten-, 
kánt él és uralkodik örökkön örökké.
V agy: A  hálaadó napok e g y ik  k o llek tá ja  (116—117. szóim).

119. T em p lom szen te lés  napján :
Űristen, mennyei Atyánk, akitől szüntelenül mindenféle jót kapunk, 

hálát adunk Neked, hogy m,a eljöttél hozzánk igéddel és szentségeddel 
ós üdvösségben részesítetted ezt a házat. Kérünk Téged, maradj kö- 

  zöttünk ezután is, tartsd meg közöttünk igédet és szentségeidet s add rá 
azt a Te áldásodat, hogy mi szegény bűnösök megtérjünk Hozzád és 
üdvözöljünk. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a 
Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

120. K on firm áción ál:
Mindenható, irgalmas Istent Szívünkből kérünk Téged, erősítsd hi

tünket, hogy Neked engedelmeskedve éljünk és elnyerjük az élet koro
náját, lelkünk üdvösségét. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki 
Veled és a Szentlélekkeí valóságos Istenként él és uralkodik örökkön 
örökké.

121. L elkésza va tá sn á l:

Úristen, szerető Atyánk! Te világosítod meg és tanítod híveid szí
vét Szentlelked által. Add meg hát nekünk és ennek a Te szolgádnak 
(ezeknek a Te szolgáidnak), hogy Szentlelked irányítsa a mi értelmünket 
is ‘és mindenkor örvendjünk vigasztalásának és erejének. Jézus Krisz
tus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Is
tenként él és uralkodik örökkön örökké.
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E gyházi tisztség  b e tö ltés én é l:
Szentháromság utáni fi. vasárnap kollektája (63. szám).

122. E gyházi g yű lésk or :
Mindenható önök Isten! Csak Te cselekszel csodát. Töltsd ki hát 

üdvözítő, kegyelmed Lelkét a Te szolgáidra és a rájuk bízott gyülekeze- 
járjunk az igazságban. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled' 
tekre és harmatozd rájuk szüntelen a Te áldásodat, hogy Neked tetszőén 
és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
123. B űnbánati napon :

Úristen, mennyei Atyánk! Te nem találod kedvedet a szegény bűnös 
ember halálában, iieim szívesen, látod romlását sem, hanem azt akarod, 
hogy megtérjen és éljen. Szívünkből kérünk Téged, hárítsd el rólunk 
bűneink megérdemelt büntetését és add meg nekünk irgalmadat, hogy 
megjobbítson minket ezután. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki 
Veled lés a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön 
örökké.
V a g y : S zenthárom ság u táni 18. vasárnap k o llek tá ja  (76. szám ).
V a g y : A  127. szám ú kollekta ,

124. S zü kség  id ején  és háborús v eszed elem b en :
Mindenható, örök Isten, szom.orkodók vigasza és gyengék ereje! En

gedd színed elé jutni mindazok kérését, akik gondjaikban és tusakodá
saikban sóhajtanak és kiáltanak Hozzád, hogy mindenki lássa ésx érezze 
segítségedet a nyomorúság idején. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, 
aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön 
örökké.
125. V a g y :

Mindenható Űristen! Add, hogy állhatatosan higgyünk Jézus Krisz
tusban, rendíthetetlenül reménykedjünk irgalmadban minden megfélem
lítéssel szemben és őszintén szeressünk Téged és minden embert. Jézus 
Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos: 
Istenként él és uralkodik örökkön örökké.
126. V a g y :

Mindenható, irgalmas Atyánk! Te akarod, hogy gyermekeid kereszt 
alatt és szenvedésben érezzék erődet és hatalmadat. Szívünkből kérünk 
Téged, tedd bennünk erőssé igédet, hogy a szenvedések idején össze ne 
roppanjunk, hanem vigasztalásunk és örömünk legyen és a halál torká
ban elnyerjük az életet. Jézus Krisztus Urunk a Ta Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel valóságos Istenként éil és uralkodik örökkön örökké.
127. V a g y :

Irgalmas Atyánk! Kérünk Téged, ébressz bennünk igazi testvéri sze- 
retetet, hogy készséges szívvel álljunk népünk m.ellé szükségében és szo
rong atfatásában, legjobb tudásunk szerint szolgáljunk felebarátunknak és 
így szereteted hű tanúinak bizonyuljunk Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad 
által, aki Veled és a Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik 
örökkön örökké.
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V a g y : Q uim quagesim a va sá rn a p já na k  m ásodik k o llek tá ja  (25. szám ), 

B é k é ér t : S zen th árom ság  u táni 19. vasárnap k o llek tá ja  (78. szá,m).

128. A  háború  b e fe je z é s é é r t  és  a  b é k e  helyreá llításáért.

Mindenható Isten, aki kardokat törsz és lándzsákat morzsolsz és hadi
szekereket égetsz] el tűzben! Lásd (meg nyomorúságunkat, vess gátat az 
erőszak és a gyűlölet gonosz, szellemeinek az egész világban, és irányítsd 
a hatalmasok szívét úgy, hogy vége legyen a- háborúnak) és visszatérjen 
a béke a népek közé. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és 
Szentlélekkel valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

129. A  b é k e  m eg ta rtá sá ért:
Mindenható Isten, aki az emberek szívét irányítod és kormányzód, 

gátolj meg minden gonosz tervet és akaratot, add, hogy mindazojc, akik
nek hatalmuk van és felelősséget hordoznak, felismerjék azt, ami a 
népek igazi jólétét szolgálja, hogy megtarthassuk a drága jó békét ezután 
is. Jézus Krisztus Urunk, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel 
valóságos Istenként él és uralkodik örökkön örökké.

Ú R V A C S O R A I I G E H I R D E T É S
D. Dezséry László püspök mondotta a Lelkésznevelő Intézet 

nagyheti csendesnapján 1955. április 1-én. — Alapige: 2. Kor. 13, 13.

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS meghalt miérettünlk. Úgy halt 
meg, hogy őt Isten áldozatnak szánta miérettünk. És úgy, hogy az ő ha
lálos áldozatát el is fogadta engesztelésül a mii bűneinkért.

Jézus Krisztust Isten azzal a szándékkal küldte a földre az emberek 
közé, hogy az emberek megtudják azt, amit Isten gondol róluk. Sőt nem
csak azt, hogy mi Isten véleménye az emberről, hanem azt is, mi Isten 
szándéka az ember felől, akit teremtett és mindvégig szeret. Krisztus így 
foglalta össze Isten véleményét az emberről: az ember bűnös. Nyomaté
kos kinyilatkoztatással jelentette ki, hogy az, amiben mi állunk, — bűn. 
Máshol vagyunk, mint ahova minket Isten tervezett, máshogyan cselek
szünk, mint Ö parancsolta.

Isten Jézus Krisztus életében azt mutatta be, hogy cselekedeteink 
romlottak. Rosszak. Gondolataink rossz gondolatok. Szívünk rossz, a lég* 
bensőbb emberségünk romlott. Ez Isten véleménye rólunk. Ezt Krisztus 
olyan világosan és félreérthetetlenül tanította és bizonyította, hogy az 
emberek magukra vették azt, amit Isten róluk mondott. Megalázkodtak 
ez. ítélet alatt. Megtértek. Amióta Krisztus evangéliumát hirdetik a föl
dön, ugyanez, történik nemzedékről nemzedékre. Emberek az ige hirde
tése alatt térdethajtanak Isten véleménye előtt. Sok büszke derék meg
törik. Sok gőgös, önhitt emberi szív belátja, hogy úgy. van minden,, aho
gyan Ö mondotta.

Az ember ezt azért látja be, mert maga is érzi, hogy bűnös. A bűnt 
nem tudjuk elkerülni, de azt sem tudjuk elkerülni, hogy bűnösnek érez
zük magunkat. Az ember nem tudja kimondani! sajátmagáról, hogy ő ió.
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A legdicsekvőbb emberi szivek is megtorpannak, ha valahol igazi fele- 
lősséggel kell mondaniok,) hogy „én jó vagyok”. De az emberi élet egész 
szövevénye is azt bizonyítja, hogy telve vagyunk bűnnel. Hogy a bűn 
nemcsak egyes emberek életét rontotta meg és nemcsak egyes emberek 
boldogságát vette el, hanem úgy megrontotta az emberiség életét, az em
berek társadalmát, a családokat, hogy azt kell mondani, a bűn útján 
elrontottuk dolgunkat a földön. Kívül vagyunk a paradicsomon. Ez Isten 
véleménye rólunk és ebben neki igaza van. És minden embernek igaza 
van, aki ezt sajátmagáról belátja.

HELYZETÜNK IGAZI TRAGIKUMA az, hogy voltaképpen mindig 
azon igyekszünk, hogy Isten véleménye he érvényesüljön közöttünk. En
nek az az oka, hogy szeretjük bűneinket, konok szeretettel ragaszkodunk 
hozzájuk. Általában tudatosan cselekesszük a rosszat és tegyük hozzá: — 
így tudatosan vagyunk sajátmagunk ellen. Tudatosan a kísértőre hallga
tunk és nem arra, Aki szintén beszél hozzánk, amikor a kísértő beszél 
hozzánk. Mert ha ugyanakkor maga Isten is nem figyelmeztetne bennün
ket arra, hogy a kísértésben bűn rejtőzik, akkor az nem is volna kísér
tés. Mivel hogy a kísértés idején latolgatjuk, hogy tegyük-e a rosszat, vagy 
sem, nyilvánvaló, hogy a kísértés idején Isten is jelen van a maga igéjé
vel, Mi mégis jobban, szeretjük a bűneinket. Jobban szeretjük mindennél, 
Istennél is, sajátmagunknál is jobban.

Bűnbocsánatra vágyakozás közben különösen ebben kell megalázkod
nunk. Abban, hogy annyira szeretjük a bűneinket,, hogy szinte küzdünk 
éltük. Ha az ember figyeli magát, sokszor rájön, hogy micsoda erőfeszí
tést fejt ki azért, hogy elháríthassa az akadályokét a saját bűne elől. 
Milyen erővel dolgozunk azért, hogy később a bűneink nyomát is eltün
tessük. A bűn rejtegetése is bizonyíték arról, hogy szeretjük a bűnt. Mi 
a bűnt egyenesen gyakorolhatjuk. És megfigyelhetjük, hogy a bűn ismét
lése, — akármilyen lelkifurdalás között is történik az, — csak használ 
a bűneinknek. A bűnünk mindig jobban sikerül.

A  bűnünk szeretetétől indíttatva védelmezzük magunkban á bűnt. 
Az ember ebben tud a legagyafúrtabb lenni. Olyan zseniálisan védelmez
zük a bűneinket, amilyen szellemi erőfeszítésre az élet semmilyen dolgá
ban nem vagyunk képesek. Ez azt mutatja, hogy a bűnt jobban szeret
jük mindennél, Istennél és magunknál is jobban. •

  EZ A MI IGAZI ELVESZETTSÉGÜNK, ez a kárhozat árnyéka raj
tunk, hogy mindez így van. Amikor ezt így látjuk, akkor vagyunk olyan 
állapotban, amelyet Luther Márton így nevezett: a megrettent lelkiisme
ret. De az evangéliumból azt tudjuk, hogy amikor ezt Jézus Krisztus fel 
tudta fedni emberek előtt, Máté, Zákeus, Kajafás, vagy Pilátus előtt, 
akkor nem mindenki lett megrettent lelkiismeretű emberré. Mert voltak, 
akik meghajoltak Krisztus igéje előtt és voltak, akik megkeményedtek az 
Ö igéjével szemben. Azokban, akikben Jézus Krisztus létrehozta a lelki- 
ismeretnek ezt a megriadtságát, ugyancsak kétféle történt. Voltak, akik 
megvigasztaltattak a bűnbocsánat evangéliumával és voltak, akik lehaj
tották a fejüket és' elmentek tőle. A z  úrvacsora az az alkalom, amikor 
küzdünk saját belső keménységünk ellen és meghajlunk Isten, ítélete 
előtt, várva a vigasztaló szót, a bűnbocsánatot, hogy életet nyerjünk.

Mert a mi Urunk Jézus Krisztus hallatlanul jót akart akkor, amikor 
velünk a bűn kérdéséről szóbaállt. Akkor ő  szabadító cselekedetet akart 
végrehajtani rajtunk. Nem terhet akart ránktenni, hanem éppen könnyűvé
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akarta tenni az igánkat, meg akart szabadítani béklyóinktól. Ő egész, 
életében, halálában és feltámadásában a sátán ellen küzdött, helyettünk 
és érettünk harcolt, a mi ügyünkért szenvedett, hogy győzelmesen állhas
son mindnyájunk előtt, hogy . újra rendbehozhassa ügyünket földön és 
mennyben egyaránt.

Isten az Ö Fiával, Jézus Krisztussal nemcsak a bűneinket soroltatta 
el, hanem azt a szándékát is kijelentette, amit velünk tenni akar, hogy 
ezekből a bűnökből megszabadítson. Azt hirdetem most, amit Isten e 
tekintetben ránkbízott. Mi meg vagyunk váltva! Jézus Krisztus vére 
megt;sztít minket minden bűntől. Isten az Ö engedelmes Fiának áldoza
táért megmentett minket. És azt hirdetem most, ámi most előttünk van. 
Isten most éppen rajtunk altarja beváltani az Ö ígéretét. Ragaszkodni 
akar ahhoz, hogy Ö Atyánk. Atyai jógáit akarja érvényesíteni rajtunk 
Mi az övéi vagyunk. Arra hív minket, gyermekeit, hogy higgyünk abban, 
hogy Egyszülött Fia nemcsak meghalt, hanem fel is támadott érettünk. 
Végrehajtotta a váltság művét.

EZ AZ IGE: „MEGBOCSÁTOM A TI BŰNEITEKET" nemcsak ígéret, 
hanem valóság. 0  rendelkezik azzal, amije van, Ö a kegyelmet oda tudja 
adni annak, aki elfogadja. Az Isten hatalma, hogy a bűnbocsánat elé. a 
kegyelem elé éppúgy nem tudunk akadályt gördíteni, mint a bűneink és 
kárhozatunk elé. Isten a bűnbocsánat evangéliumával áttörte a falat, 
amelyet az ember a bűnével épített maga elé. Isten igéje szerencsés lesz 
ott, ahová Ö küldi. A bűnbócsánat szabadon árad és az az evangélium, 
hogy a bűnbocsánat be tud törni azi emberi szívbe, le tudja fegyverezni 
azt, át tudja melegíteni azt Isten váratlan szeretetével. Ezzel a győzelmes 
szeretettel köti magához azí Isten az embert, ö  előbb szeretett minket s 
azt akarja, hogy mi Öt szeressük. Az úrvacsora az a hely, ahol Istennek 
ez a győzelmes szeretete működik. A kenyérben, a kenyérrel és a kenyér 
által, a borban, a borral és bor által az élő Jézus Krisztus valóságosan 
jelen van a mi bűneink bocsánatára. Kenyeret eszünk és bort-iszunk és 
ebben a szentségben mégis .megteremti velünk Isten az Ő közösségét. 
Krisztus itt valósággal jelen van és elosztja magát közöttünk.

Itt most az a dolgunk, megrettent lelkiismeretű embereknek a dolga, 
hogy felbátorodjunk a hitre. Bátorodjunk fel hát arra a hitre, hogy meg
bocsáttatnak a bűneink. Ebben a bűnbocsánatban s az ehhez való hitben 
bizonyítja Isten, hogy meg vagyunk váltva. Isten az úrvacsorában újra 
és újra megvalósítja a földön a mi szabadulásunkat. Ezért merjük hinni, 
úrvacsorában részesült emberek azt,, hogy. mostantól kezdve egészen új 
élet áll előttünk. Elfogadjuk az életet Istentől és az megnyílik előttünk, 
boldog szabadok előtt. A kegyelmező. Isten szolgálatába állíttatunk, 
megszen'elődünk e szolgálatban-és üdvözülünk e szolgálat végén.

Jertek, alázzuk m,eg magunkat Isten ítélete alatt. Jertek, könyörög
jünk hitért a bűnbocsánatban. Jertek, emlékezzünk Urunk halálára. , Jer
tek, készülődjünk a Vele való közösségre. A mi Urunk Jézus Krisztus 
meghalt érettünk. Meghalt és fel is támadott érettünk. Ámen.
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Í R Á S M A G Y A R Á Z A T
R o v a t v e z e t ő k : G r ü n v a l s z k y  K á r o l y  és dr .  P  á l  f  y  M i k l ó s

V . h ét: 1954. augusztus 2—6.

V ez e tő  és  e lőa d ó : Dr: K arrier K á ro ly  teo l. tanár  
és F ried rich  L ajos le lk észn ev e lő in té ze ti igazgató.

Pünkösdvasárnap : 1. Móz 11, 2 4 - 29
24. Ezután Mózes kiment és elmondotta a népnek Jahve beszédét. 

Miajd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül és felállította őket a 
sátor körül. 25. Ekkor leszállóit Jahve felhőben és szólott neki. Majd vett 
abból a lélekből, amely benne (ti. Mózesben volt) és adott a 70 vén fér
fiba. Mihelyt a lélek megszállta őket, azonnal prófétátok, de azután 
nem folytatták. 26. Két férfi azonban a táborban maradt, egyiknek neve: 
Eldád, a másiké: Médád. Ezeket is megszállta a lélek, mert ezek is az 
összeírottakhoz tartoztak, de nem mentek el a sátorhoz, és ezek is pró
fétáltak a táborban. 27. Ékkor egy ifjú odafutott és jelentette Mózesnek: 
Eldád és Médád prófétáinak a táborban. 28. És Józsué, Nun fia, aki már 
ifjúságától fogva szolgált Mózesnek, így szólt: Uram, Mózes, tiltsd el 
őket! 29. De Mózes azt mondta neki: miért indulatoskodol helyettem? 
Bár csak adná Jahve, hogy a nép minden fia próféta volna, hogy Jahve 
az Ö Lelkét adná beléjük.

EGZEGETIKAI ELÖTERJESZTES (Karner Károly)
A szöveg első mondata összekapcsolja az elbeszélést az előzővel, ahol 

arról van szó, hogy Mózes Istentől parancsot kap: gyűjtsön össze hetven 
embert a nép vénei közül, akik valóban elöljárói a népnek, hogy Mó
zesnek segítségül legyenek a bíráskodásban és a nép vezetésében. Egyúttal 
Isten a zúgolódó és Egyiptom húsos fazekaihoz visszavágyódó népnek 
húst ígér egy egész hónapra, annyit, hogy végezetül már meg is útálja 
a nép.

A perikopa tulajdonképpeni első mondata 24/ib. — Amíg a kiválasz
tott vének a szent sátor körül állanak fel, (Mózes nyilván a sátorban 
van), leszáll Jahve felhőben és szól Mózeshez: a képzet tehát áz, hogy 
Jahve nem. trónol állandóan a szövetség ládája fölött, hanem csak ese
tenként száll alá. Majd Isten abból a Lélekből, mely Mózest is meg
szállotta, ad ia kiválasztottaknak, úgyhogy ők is prófétáinak: „va jltn a b u ". 

 Az ige a „n á bi“ : próféta szóval azonos gyök. Valószínűleg helyesebb lett 
volna az a fordítás, hogy eksztázisba estek, A szokásos szöveg szerint 

 azonban ez csak egy ideig tartott -s, utóbb az eksztázis megszűnt.
Külön szákasz ,az, amely Eldádról és társáról, M ódádról (más olva

sás szerint M ódúdról) szól, akik — noha nem voltak a sátornál, — 
ugyancsak eksztázisba esteik. Az elbeszélés „szkopusza“ nyilván a Józsué 
és Mózes közötti párbeszédben van. Józsué a féltékeny szolga, illetve 
segítőtárs szerepében áll előttünk, aki csak gazdájának a tekintélyére 
néz és ennek megóvása érdekében szűkkeblű, míg viszont Mózest a 
jelenet úgy ábrázolja, mint aki korlát nélkül ismeri él a Lélek szabad
ságát. Nem a tekintélyével és saját személyével törődik, hanem csak a 
Lélek ajándékát nézi.

A  szakasz történeti éi'telmezése mindenekelőtt azt hangsúlyozza, 
hogy a prófétaság, amelyről itt szó van, más, mint a későbbi tulajdon
képpeni prófétaság, lényegideg a „lármás enithuziasztikus nebiizmusről“
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van itt szó (H olzinger). A lélek, amelyről itt szó van, valami „p h ysica l 
(természeti erőszerű) substancia“  (In terp re ters  B ibié).

Az In terp re ters  B ib ié  a szakasz értelmezéséhez a következő megjegy
zést adja:

„A próféta szó e helyen szűkebb értelemben veendő, egy bizonyos mértékig 
arra az őrjöngő állapotra, 111. érzelmi izgalomra vonatkozik, amelyről azt tar
tották, hogy Isten lelkének a manifesztációja. Valami ilyesmire — megfelelő hatá
rok közi1 — az egyházért és az Isten ügyeiért való reális enthuziazmusra mindig 
szükségei van az Isten népének. Mózes Istentől kapott belátással ismerte fel. 
hogy Isten Lelke és az emberi életekben végzett munkája tekintetében senki
nek, papoknak sincs monopóliumuk. Mennyivel inkább kell nekünk felismernünk 
ezt manapság a prófétai lélek finomabb és tisztultabb ismeretének a viágításá- 
ban. Mi protestánsok nagyra vagyunk az egyetemes papság hitével. De mi van 
az összes hívők egyetemes prófétaságának a hitével? Hogyan válhatnak valóra 
a földön az Isten királyságának prófétai álmai mindaddig, amíg Isten népének 
minden tagja maga is nem próféta? Ez nem jelenti azt. hogy minden keresz
tyén a próféta szerepét játssza, hanem azt, hogy mindenkinek be kell fogadnia 
a prófétai lelket és így megteremteni az egyházon belül azt a spirituális életet, 
amely Isten munkájával megteremti a prófétákat."

Nem kell sok szót vesztegetnünk arra, hogy meglássuk ennek az értel
mezésnek az alaphibáját. Eldád és Médád az elbeszélésben nem képvi
selik a Lélek „szabad" működését, azzal a feltevéssel szemben, hogy a 
Lélek a hivatalhoz van kötve. Hiszen mindketten maguk is a hivatalo
saikhoz tartoznak. A kiválasztott 70 maga sincs ellentétben azokkal, akik
nek a vezetésére hivattak el. Mózes sem helyezi őket ellentétbe a töb
biekkel, hanem inkább éppen a 70 vén által nyert Lélek alapján fejezi 
ki azt a kívánságát, hogy bár a nép minden 'tagja prófétává válna.

Így valamivel több jogosultsága van annaik az értelmezésnek, amely 
— tulajdonképpen elhagyva a szakasz történeti értelmét és azt az USZ. 
világ,ításába állítva, — a véneknek a Léleik adományában való részesí
tését a pünkösdi történet mintájára értelmezi oly módon, -hogy a vének 
prófétálósában mintegy glosszolaliát lát és hangsúlyozza, hogy ez az 
ajándék elmúlt. Eldád és Médád történetéből egy egzegéta azt a kö
vetkeztetést vonja le, hogy Mózes vonakodása Józsué felszólítására, vilá
gosan mutatja, milyen jól látta Mózes maiga előtt a törvényadásnak azt 
a végcélját, amelyet Jer 31, 34 azzal fejez ki, hogy akkor majd mindenki 
Tsten-tamította lesz és senikisem szorul a másik tanítására. Különben 
pedig Mózes szavában kifejezésire jut Jóéi 3,1 időleges beteljesedése: 
.prófétainak fiaitok és leányaitok".

Kétségtelen, hogy ez az értelmezés egészen a gyülekezet életének 
látásából szemléli a szöveget, amikor a vénék tulajdonképpeni tisztét az 
igehirdetésben jelöli meg. Mégis számunkra valamivel több alkalmaz
hatósága van ennék az értelmezésnek.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Karner Károly)

1. A szöveg történeti értelme arról szól, hogy Isten Mózesnek 
adott Leikéből hogyan részesülnek a nép kiválasztott vénei is. Ez a 
Lélek eksztatikus jelenségekben nyilatkozik meg. Ehhez kapcsolódik 
Mózesnek az az óhajtása, hogy bér a népnek minden fia eltelnék evvel 
a prófétai Lélekkel.

2. A pünikösdvasárnapi evangélium (Jn 14,23—31) rámutat a pün
kösdi ajándék eszkatológifcus értelmiére: Isten lakozik a . tanítványok 
gyülekezetében. De rámutat arra. is, hogyan valósul mindez: a Lélek 
állandó munkája, tanítása és Jézusra emlékeztetése által. A  Léleknek 
ez a munkája teszi engedelmessé Isten iránit a gyülekezetét. A Feltáma
dott, megdicsőült és élő Űr Krisztus Lelkének ez az ajándéka valósítja 
az új aiónt a gyülekezet Isten iránti engedelmességében. A  Lélek kitöl
tésének és az egyház megalapításának ez az újszövetségi értelme és 
valósága. Ezt kell hirdetnünk pünkösd ünnepén.
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hozzászólások
FRIEDRICH LAJOS: Amikor elvégezte Mózes a prédikációját és 

szolgákat keresett Isten számára, akkor ezt úgy végezte el, hogy 70 fér
fiút a, sátor köré állított. Ez a mozzanat sokat mond. Isten szolgái az 
igehirdetés helyéről indulnak el szolgálatukra. Nagyon érdekes az is, 
hogy amikor a 70 kiválasztott férfi ott áll az Űr előtt, mielőtt elindul
nának, az történik, hogy az Űr az ő Lelkét adja. Tehát nem lehet szol
gálatot végezni Isten Lelke nélkül.

KARNER KÁROLY: Mózes adott a leikéiből, de az közvetve Isten 
Lelke volt.

FRIEDRICH LAJOS: Mózes csak úgy lett Mózessé, hogy Isten Lel
ket adott beléje. Mózes erre azzal válaszol, hogy azért imádkozik: „Vajha 
a népnek minden fia próféta vólna“ .

   Nekünk sem azon kell vitatkoznunk, hogy Isten a Lelkét hogyan 
adja, kiket választ ki a szolgálatra? Ránk ez tartozik: Tudni, hogy Isten 
Lelke nélkül nem tudjuk elvégezni a szolgálatunkat. Nincs hivő, nincs 
gyülekezet és nincs egyház Isten Lelke nélkül. S nekünk imádkoznunk 
kell, hogy Isten valóban minél több embert használjon fel a szolgálatra.

.GYÖNGYÖSI VILMOS: Itt asrjpl van szó, hogy Isten ügyének szol
gálatát kitérj esfcti Lelke továbbadáséval Mózesen kívül még 70 emberre.

BÁNFI BÉLA: Nemcsak erről van szó, hanem arról is, .hogy „bár
csak a népnek minden fia próféta' volna".

CSERHÁTI SÁNDOR:, Itt Isteninek arról a munkájáról van szó, amit 
népén keresztül végez a világban. Ezért választott Isten szolgákat, het
venet. De Isten kívánsága az, hogy a Lélek hatása alatt az egész nép 
munlkása legyen.

GYÖNGYÖSI VILMOS: A kettő: Mózes és a 70 ember, és a „vajha 
mindenki" összefügg.

FRIEDRICH LAJOS: Az imádság azért szól Mózes ajkáról, hogy 
egyek tegyenek mindnyájan.

KAJOS JÁNOS: Isten Leiket adott beléjük. A  megoldás itt van: 
Lelket ad az Isten. Ezt várjuk mi is pünkösdtől.

FRIEDRICH LAJOS: Az egyház akkor lesz élővé, értékké:, amikor a 
Szentlelket megkapja. A  halott egyházból a Létek formál élő és szol
gáló egyházat. Itt is ez történik. A mi gyülekezetünk, egyházunk és 
életünk is akkor lesz élő keresztyénség, szolgáló egyház Isten kezében 
mások és magunk számára, ha Isten Lelkét megkapjuk. Vegyük számba 
önmagunk életét, gyülekezetünk életét. Nagyon sokszor halott a szolgá
latunk. Milyen sokszor tapasztalhatjuk, hogy hirdetjük az igét és mégis 
baj van. Lélek nélkül nincs egyház.

Azt is mondja a textus, hogy azt, hogy csak Létek által lehetek 
érték és szolgálat a világban, ezt nem sajátíthatom ki magamnak. Csak 
én üdvözölök, csak én vagyok a jó keresztyén? Isten a kövekből is 
támaszthat fiákat! Tehát ne tegyen bennem keresztyén gőg . Isten min
denkinek tud; Lelket adni. '

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Mózes nemcsak az egyház embere volt, 
hanem az egész zsidó népé. Vállára helyeződött mindenféle munka. Az 
igazi egyháznak is mindig kettős szolgálata van a világban.

LOVÁS-KOVÁCS ANDRÁS: Én így fogalmaztam meg a textus 
témáját: a nép szolgákat kap Isten Lelke által.

GYÖNGYÖSI VILMOS: Ennek alapján a következő vázlatot ajánlom:
1. Isten népe el tudná-e látni szolgálatát? (Lk 10,2.)
2. Isten népéinek nyomorúságát látja, tudja és segíteni akar rajta.
3. Isten az ő népén Lelke kiárasztásával segít.
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GRÜNVALSZKY KÁROLY:. Lélek nincs ige nélkül. Ezért a 3. pont
nál nagyon kell vigyázni, hogy pünkösdizmusba ne essünk.

GYÖNGYÖSI VILMOS: A 4. pont ez lenne,, szolgálatban állni, egy
házban és népünk között.

Pünkösdhétfő : Zsolt 51, 12—15

12. Tiszta szívet teremts nekem, Isten és erős lelket újíts meg ben
nem! 13. Ne vess el arcod elől és szentséged Lelkét ne vedd el tőlem! 
14. Örvendeztess meg segítségeddel és támogass készséges lélekkel! l 5. 
Hadd tanítsam a bűnösöket utaidra, hogy a vétkezőik megtérjenek 
hozzád.
EGZEGETIKAI ELÖTERJESZTÉS (Karner Károly)

Az 51. zsoltár a bűnbánati zsoltárok közt is a legmélyebbek közé tar
tozik. Kittel a zsoltár jelentőségét, „vallásos szintjének magaslatát" négy 
mozzanatban emeli ki: 1. A zsoltáros minden bűnben Isten elleni bűnt 
ismer fel (6. vs.), 2. érzéke van az iránt a felismerés iránt, hogy minden 
egyes vétek az emberben levő bűnös gyökérből származik, 3. hogy nem 
az emberi teljesítményt, hanem egyedül Isten kegyelm ét.  ismeri fel a 
viszonyulása Istenhez az. egyetlen helyes köszönet Isten.kegyelméért (3. 
megbocsátás gyökereként, és hogy nem az áldozat, hanem a szív helyes 
és 18. vs.) és végül 4. a bűnbánat valószínűleg nem külső szenvedés 
folyománya nála (a zsoltárt próbálták úgy is érteni, hogy a költő vagy 
betegségben sínylődik, vagy esetleg gonosztett — 16. vers — terheli a 
lelkiisimeretét). Ebbe az összefüggésbe kell beállítani a kijelölt szakaszt 
is. Weiser a zsoltárban összefüggő szakasznak tekinti a 12—15. vs.-ekeit, 
Kittel ellenben a 9—14. és 15— 19. vs.-eket kapcsolja össze.

Isten újjáteremtésére van szükség. „Léb“ : szív a. m. „praktische 
Vem unft“ : az akarat. Nem elég a helyes felismerés, a bűnismeret, arra 
van szükség, hogy az emiber., önmagát győzze le“ , sőt egyenesen az egész 
mivolta, egzisztenciája újuljon meg. A zsoltáros kérése mögött az a fel
ismerés van, hogy erre az ember maga nem képes, Isten újjáteremtésére 
van szükség. „Ha a bűn az ember természetéhez tartozik hozzá, csak 
úgy lehet legyőzni, ha Isten a saját gondolata szerint való új természe
tet teremt" (Weiser), azért könyörög a zsoltáros erős lélekért. A  könyör
gés tehát arra irányul, (hogy Isten újjiáteremitő munkája szüntesse meg 
ingadozásunkat és bizonytalankodásunkat, teremtse elménket, érzületün
ket újjá úgy, hogy az ingadozás nélkül ragaszkodjék Istenhez és egye
dül őbenne bízzék (a „ruach“  itt nem a Szentlélek!).

A 13. vs. első fele megismétli a 11. vers könyörgését, Isten ne 
taszítson el színe elől. De ebben a látszólag negatív formulázásban ott 
rejtőzik az a pozitív könyörgés is: élhessek mindig Isten színe előtt 
úgy, hogy Isten mindig is rámtekintsen, rajtam lehessen a szeme, ne 
kelljen azt rólam elfordítania, hanem legyen is rajtam úgy, hogy élhes
sek színe előtt, tehát cselekedhessen! az ő akaratát, élhessek az iránta 
való engedelmességben, a vele való közösségben. Ezt mondja a vs. má
sodik fele is új fogalmazásban is: „Szentséged Lelkét ne vedd el tőlem!" 
A zsoltáros azért könyörög hogy Istennek ez a jóra vezérlő Lelke 
segítse és támogassa őt állandóan, hogy élete valóban megújuljon.

A 14. vers első részében azért könyörög, hogy Isten töltse ' el a 
zsoltárost szabadítása, üdvössége miatti, örömmel. Ez az öröm motívu
mává válik az új életnek. Ez az isteni szabadítás segíti és támogatja 
úgy, hogy eltelik „készséges lélekkel" („ruach“  itt is az emberi készség, 
a megújult „lélek"), tehát olyan lélekkel, amely mindig készséges — és 
képes is —  Isten iránti engedelmességre, akaratának a cselekvésére.
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15. vs. Az igazi életújuláshoz hozzátartozik, hogy az nem maradhat 
önző, élvező kegyesség, amely megelógsziik saját Istenhez való viszo
nyának a boldogságában, hanem misszionáló erővé válik. A zsoltáros 
„fogadalma", amellyel Istennek megköszöni és meghálálja kegyelmét, 
éppen ezzel a továbbha/tó munkával és szolgálattal jelentkezik. De 
„fogadalma" több, mint köszönet az elveszett kegyelemért.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Karner Károly)

A zsoltárköltő új életért való könyörgéssel fordul Istenhez. USZ-i. 
értelemben ez a „történeti" értelem annyiban szenved módosulást, hogy 
az új életért való könyörgés Krisztus nevében folyamodik az Atyához. 
A zsoltár,költő könyörgése sem a bűnfelismerésig eljutott „ember" kö
nyörgése, hanem annak a kegyes izraelitának a könyörgése, aki mint 
a választott nép tagja, a. szövetségkötés Istenéhez folyamodik. A szö
vetségkötés a kegyes izraelita számára nem „jogalap", amely lehetővé 
tenné számára, hogy meghallgattatás reménységében forduljon Istenhez, 
mintegy tudva, hogy Isten azért hallgatja meg, mert a választott nép 
tagja. Azonban az Isten választása és szövetsége az a zsoltáros számára 
egyéni egzisztenciájától független és adott életalap, amelyen belül áll. 
Ezt az életalapot éppen Isten rraga létesítette, így Isten maga teszi lehe
tővé kérését is. Mindezt USZ-i vonalra kell traszpenálni: mi, mint Isten 
új népe (egyház!), könyörgünk Istenhez, aki Jézus Krisztusban atyánkká 
lett.
HOZZÁSZÓLÁSOK

KAJOS JÁNOS: Én így fogalmaznám meg e textus témáját: pün
kösdi imádság. Azzal kezdem, hogy ez ÓT-i szakasz és ott nem volt 
USZ-i értelemben pünkösd. De vajon az a Szentlélek munkája, hogy 
zúgó szél jön? Nem az, hogy ez a pünkösdi csoda tiszta szívet teremt 
bennünk? Hogy Isten magához térít, hogy orcája előtt járjunk?

FÁBRY ISTVÁN: Pünkösd első napján a Lélek munkájáról úgy 
beszéltünk, hogy Isten Leikével segít. Most az igéből az adódik, hogy az 
ember hangja szólal meg, megújulást keresve. Ezek a versek mind a 
jövőben levő új életre vonatkoznak.

BÁNFI BÉLA: Talán akkor éri célját a prédikáció, ha a hallgatók 
életében is valósággá válik ez az imádság.

GYÖNGYÖSI VILMOS: Életújulásra van szükség. Ezt Isten az ő 
Szendéikének erejével teremti meg bennünk. Megjegyzem még, hogy a 
pünkösd második napja missziói nap.

GRÜNVALSZKY KÁROLY: Nehéznek tartom e textusról való pré- 
dikálást azért, mert a megszentelődés kérdését érinti a textus. Ha vala
miben nem, akkor a megszentelődés kérdésében nem látunk tisztán. Ezt 
sokféleképpen lehet érteni.

Tisztázni kell, hogy mibe akarunk belevágni ezzel a textussal? A 
megújulás mibe ütközik bele?

Olvastam egy helsinki professzor cikkét. Ennek, alapján én a követ
kezőiképpen látom a textust. Biztos, hogy a megújulás csak belülről 
jöhet, de ez nem azt jelenti, hogy a mi bensőnkből, hanem hogy Isten 
a mi bensőnkben kezdi el a megújulást (Zsid 9,14). Isten beleavatkozik 
bensőnkbe Szentlelke által. Nem azzal kezdődik, hogy mi Istennek tet
szőt cselekszünk, hanem Istén tesz velünk olyat, amit az ember nem is 
várna. Bűnbocsánatot ad. Az egész megszentelődés állandóan a meg- 
igazulásban van. A megszentelődés sohasem külsőleges dolog, hanem 
Isten munkája bennünk.

De Pinoma azt is hangsúlyozza, hogy hit nincs cselekedetek nélkül. 
De a jócselekedet sohasem egy második, a hit után bekövetkező aktus.
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Gondoljunk Luther mondására: a hit mielőtt kérdezné, hogy cselekedje, 
már meg is cselekedte.

KARNER KÁROLY: Erről a textusról másként prédikálni nem 
lehet, csak úgy, ha ez az igazság egészen mélyről felfakad a lelkész szí
véből, és a gyülekezet is ugyanezt imádkozza.

VI. h ét: 1954. augusztus 9—13.
V ez e tő  és  előadó : P rőh le  K á ro ly  teol. akad. tanár. .

Szentháromság vasárnapja: 5. Móz 6, 4- 7
EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Prőhle Károly)

A textus első szaváról kapta a ,,söm á “  nevet. Ez az a hitvalló imád- 
.ság, amit minden zsidó férfinak naponta kétszer kellett elmondania. Ez 
szokás volt Jézus korában. Hogy előtte milyen messze megy vissza ez a 
gyakorlat, ezt eddig nem tudták megállapítani. Ugyanezzel kezdődik a 
zsinagógái istentisztelet is és ez Deut 6,4—9, 11,13—21, Ex 13,1—10-zel 
együtt az a szöveg, amelyet az imaszíjakban, Mt 13,5-ben ismertetett 
„tő filim “ -b e n  tartanak a zsidók. Ezt minden imádkozásnál felveszik a 
zsidó férfiak. A tekercseket pedig mindenkor megérinti a zsidó, vala
hányszor elmegy mellette. A „sömá“-nak első szavát (hosszan és hango
san kiáltva mondja a zsidó férfi, még akkor ás, ha az imát csendben 
mormolja. A mostani alkalommal egy külön is kiemelkedő szövegről 
van szó. Már Ohrisostomos is a Deuteronomiumfoan kereste azt a tör
vénykönyvet, amelynek alapján Jósiás vallási reformját végrehajtotta. 
Az a törvénykönyv, amelyet Hilkiás pap átnyújtott neki és amelyet egy 
nap alatt többször is átolvastak, rövidebb volt, mint a Deuteronomium 
mai formájában. Az egzegétáik valószínűnek tartják, hogy a Deut 4, 44- 
ben kezdődik, lényegében azonban Deut 6, 4^gyel esetleg 6, 1-gyel. Tehát ez 
az izraeli történelemiben nagyjelentőségű vallási reformot előidéző törvény- 
könyv (kezdő szava. De ha nem is ezzel kezdődött volna az a törvénykönyv, 
akkor is áll az, hogy a Deut.-nak ez súly szempontjából a középponti 
szövege. Ez az első fő mondanivalója. Ami előtte van, az a Tízparan
csolat megismétlése, tehát nem új dolog. Ha ez így van, akkor való
színű, hogy Ézsaiás idejében keletkezhetett, vagy működése nyomán kb. 
700-tól 680-as időben. Ebben az időben következett be olyan üldöztetés,- 
hogy a törvénykönyv is feledésbe merült. Maga a Deut. tartalmánál 
fogva Ézsaiás működésének nyomát árulja el, mert rendkívül magas 
színvonala van.

4. v. A monotheizmus hitvallásává lett. Eredetileg csak a henothe- 
izmust fejezte ki. Egy angol írósmagyarázó állította legpontosabban egy
más mellé a szöveg fordításának a lehetőségeit, ö  négyet sorol fel: 1. 
Jahve Istenünk az egy Jahve. 2. A Jahve Isten az egy Jahve. 3. Isten 
Jahve egyetlen Jahve. 4. Jahve Istenünk egyedül Jahve. Az eredeti 
szöveg mind a négyet lehetővé teszi. A kérdéshez teológiai megfontolás
sal is próbáltak hozzányúlni. Próbálták a szöveget a maga idejének a szi
tuációjába helyezni. Egy egzegéta szerint elképzelhető, hogy a szö
veget a sokféle kultuszi helység jahvéi ellen írták. Felhozza azt 
az analógiát, hogy Marduk megsokszorozódott a kultuszi helyek szerint, 
amint ma a katolikusok is beszélnek különböző helyek Máriáiról. Ezzel 
szemben ez a hitvallás azt mondaná, hogy a mi Jahve Istenünk nem sok
féle. A Jahve egyetlen Jahve, tehát a négy mozzanat közül az első 
volna történelmileg helyes. Ezzel az értelmezéssel azonban az ötödik 
vers egy bizonyos értelemben szembeáll, amennyiben ott nem arra 
megy a kérdés, hogy több Jahve közül csak egy van, hanem arra megy
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az egész, hogy csak egy Jahvet szeress. Ennek alapján azt mondja, hogy 
az első vers inkább azt jelentené, hogy Izrael Istene Jahve, mégpedig 
egyedül Jahve, azaz a negyedik forma volna az előbbiek közül, amely 
helyes fordításnak látszana.

A probléma éle az ellen menne, hogy egyedül Jahve az igazi Isten. 
Izraelnek csak Jahve az Istene. Tehát azt lehet mondani, hogy a való
színű eredeti értelme az: Izraelnek egy Istene van, mégpedig. Jahve. 
De mivel Jahvet a világ urának is tekintették, azért gyakorlatilag ez a 
szöveg mégiscsak a monotheizmust is jelentené, imert nem mondja ki, 
hogy Jahven kívül nincs Isten. Bár a monotheizmust a szöveg kifeje
zetten nem mondja ki, mégis a szöveg a maga többféle értelmezésével 
a monotheista értelmezést elősegítette. A hitvallásnak ez a monotheista 
tartalma csak a. fogságban vagy azután bontakozott ki Izrael népe előtt, 
amikor Izrael ezt a hitvallását diadalmasan' szembehelyezte a pogány 
bálványimádással.

Az 5. versben ehhez az egy Isten hitvalláshoz csatlakozik az Isten 
teljes szeretetének a követelése. Az írásmagyarázók rámutatnak arra, 
hogy ebben a szövegben új a szeretet parancsa. Deut.-ban ugyan gyak
ran előfordul Isten szeretetének a követelménye. V. ö. Deut. 10,12, 11,1, 
13,4 stb. Egyébként azonban a Deut. előtt csak két esetben találunk 
utalást arra, hogy Isten és ember közt való viszonyban a szeretet döntő. 
Ex. 20,6, Jud. 5, 31. Isten és ember közt a szeretet viszonyának az első 
meghirdetője úgylátszik Hős 3,1 és 11,1. Istennek Izraelhez való viszo
nyát fogalmazza meg. Beszél arról, hogy Isten szereti Izraelt úgy, mint 
ahogyan a férfi az ő feleségét. A Deut. megfordítva az ember részéről 
ugyanezt követeli. Ugyanez aláhúzza azt is, hogy ez az embernek Isten 
iránt való szeretete válasz Isten jóságára, amit melegen hangsúlyoz a 
Deut. Ez a szöveg tehát ebből a szempontból is korszakalkotó Izrael tör
ténetében és azt is mondhatjuk, hogy korszakalkotó vallástörténeti szem
pontból is. Az Isten és emberközti viszony a. kölcsönös szeretet viszo
nyának formájában itt bukkan fel. először az emberiség történetében. 
Nem külsőleges engedelmességre építi fel az ember magatartását, hanem 
arra, hogy mindenestül szeresse Istent.

Három kifejezés foglalja össze az egész embert. Mind a három 
tipikusan zsidó kifejezés. Az első a szív, ez a zsidó lélektan szerint nem
csak a lelki indulatok székhelye, hanem az észnek és az akaratnak a 
központja is, tehát minden lelki funkciónak a középpontja. A „nefes“ az 
indulatnak, az embernek az életforrását jelöli meg. Az emberben a 
„nefes“ addig van, amíg élet van benne. Ezért a különböző származékai
ban egyszerűen az életet is jelentheti. Egész életeddel, mind azzal a 
vitalitással, ami benned, van, szeresd az Istent. A „möód“ az élterőt Je
lenti. Ez a három kifejezés az egész embert foglalja magába. Érdekes a 
két vers Összefüggése. Az egyetlen Isten az egész emberre igényt tart. 
Ez a négy-öt versnek az összefoglalása. Érdekes még az is, hogy a két 
vers az első parancsolat pozitív megfogalmazása. Ezzel a megfogalmazás
sal, hogy szeresd az Uradat és Istenedet magasabb fokon, áll a fogalma
zásával, mint a 10 parancsolatból az első kettő. Igazában az ember az 
egész vallását és erkölcsiségét erre az egyetlen tételre alapozza, hogy 
egy Isten van és ezt nekünk mindenestül szeretnünk kell.

6. v. Ezeket az igéket nem az egész törvényre kell vonatkoztatni, 
hanem a törvénynek e szavakban való foglalatára. Ez az ige 
Isten törvényére vonatkozik és azt követeli, hogy a szíveink 
olyanok legyenek, mint a táblácskák. Tehát nem elég, hogy csak 
a kőtáblára, hanem a szívekre is fel kell írva lenni. Ez rokon Jer 31. 33— 
34rgyel. Érdekes a különbséget megállapítani. A szöveg nyilván lehetsé
gesnek érzi, hogy bevésheti a szívbe Isten parancsolatát egy állandó be
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vésés formájában. Jeremiás 31, 33—34. tisztén eszkatológiai jellegű. Isten 
parancsolata nincs a nép szívében, egy új szövetségnek kell eljönni, 
ahol Isten maga fogja bevésni a törvényt a népe szívébe. Vagyis Jere
miás néhány évtized tapasztalat alapján látta, hogy olyanról van szó, 
ami az Isten hatalmas beírásával oldható meg. De, hogy ez megtörtén
jék, amit a 6/b. mond, ahhoz ebből a szövegből hiányzik valami. Ezen 
a ponton e szöveg nyitva áll az UT felé.

7. v. Ez a vers minden izraelita feladatává teszi, hogy tanítsa a tör
vényt a deuteronomiumot a gyermekeknek. Figyeljünk arra, hogy ho
gyan látja e feladat betöltését. Annak feltétele, hogy gyermekeinek be
széljen az, hpgy az igék néki a szívében vannak. Itt is egész más szín
vonalú íkatechetikát ad. Ez a magyarázat érezteti, hogy az ÓT. egyik 
csúcspontján vagyunk. A nép talán csak a fogság után értette meg. Ta
lán csak Deuteroezsaiás volt, aki e szavak igazi értelmet hirdette. A 
prófétaság hatása alatt ébredtek a zsidók annak a tudatára,  ̂hogy a 
Jahve vallásban kapott dolog egyedülálló. Akikor ébredt a zsidóság annak 
tudatára, hogy ez a hitvallás a missziót is magábanfoglalja. Erről a vo
nalról a késői zsidóság lecsúszott. Elhagyták a szeretetre épülő etika vo
nalát is, bár kétségtelen, hogy egyes rabbiknál kimutatható az, hogy tu
datában voltak annak, hogy különösen jelentős parancs Istennek teljes 
szívből való szeretetének a parancsa. 

HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Prőhle Károly)
Az Úr az ebben az igében is megmutatkozó prófétasági vonalat tartja 

és tovább viszi.
Jézus a törvényt ezekkel a szavakkal foglalja össze: „Szeresd az 

Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és , teljes elmédből" 
(Mt. 22, 37, Mk 12, 30, Lk. 10, 27). Legteljesebben a Márk szövegben idézi 
a sömát. Tehát az a helyzet, hogy amikor Jézus válaszol a zsidók kísértő 
kérdésére, akkor úgy vág vissza, hogy: mit kérdezel, hiszen elmondod 
mindennap kétszer, mi az ami. a legfontosabb. Szinte ugyanaz a helyzet, 
mint az adógarassal. Az egész UT-i keresztyénségnek az alapja, hogy a 
törvényt a szeretetben foglalja össze. Jézus és nyomán az UT az Isten 
iránti szeretettél elválaszthatatlan egységben állítja a felebarát szeretetét. 
Erről is szól az ÓT., de nem ilyen elválaszthatatlan egységben az Isten 
iránti szeretettől. Istent teljes szívvel szeretni egy azzal, hogy szeretem a 
felebarátom. Hpmiletikal szempontból felhasználható, ez a sörná: az Isten
nel való közösség az emberek felé is . sugárzik, amit Mózes . arcáról, 
István vértanú arcáról és Assziszi Szent Ferenc arcáról sugárzott az Is
tennel való közösség (Jn 13, 34—35. Rm 13,10,15, 5—7, Gal 5,14,1. Jn 3, 
16,4,10—12).

Isten és emberek szeretete a Deut. szerint is válasz Isten szeretetére. 
Isten szeretetének megnyilatkozása abban van, hogy a népét hordozta. 
A Deut. ezt különösen is szereti hangsúlyozni. Vagyis meg
van a Deut-ban, hogy az embernek a szeretete válasz Isten szere
tetére. Az UT ebben tovább megy, mert tud Jézus szeretetéről és Isten
nek Krisztusban hozzánk jött szeretetéről. Már itt is mutatkozik az, hogy 
az igehirdetésünk nem lehet az íráshely magyarázata. A monotheista 
hitvallást csak úgy tudjuk fenntartani a maga teljes egészében, ha a 
negyedik vers mellé odatesszük az ötödiket is. Így kell tenni azért, mert 
van Jn 3,16: Már az UT-ban is megvan ez a. probléma, hogy Is
ten és Jézus istensége egymás mellett áll, ezt látom már 
Jn 1-ben, Ef 4, 5jben, Jel 1,8-ban, stb. Vallja az UT Jézus istenségét 
anélkül, hogy kettős Istenségről beszélne. Az Athanáziánum így oldja 
meg: Isten az Atya, a Fiú, a Szentlélek, de mégsem három Isten, ha
nem egy.

311



Az alapige optimista abban a tekintetben, hogy szerinte az állandó 
hangoztatásból következik az, hogy a szeretet belevésődik az ember 
szívébe. Jer 31-gyel való összehasonlítás mutatja, hogy ez nem olyan 
egyszerű. Az UT itt is radikális. Felveszi a vonalat, de tovább is viszi. 
Az UT is fenntartja, hogy szükség van az ige tanítására és hirdetésére, 
hogy Isten igéje megmaradjon bennünk. Azonban az embernek nem ilyen 
egyszerűen tanítás és emlékezés révén válik a szeretet parancsa saját
jává, hanem csak radikális megtéréssel és a Szentlélek megújító munká
jával. Ezért kell. a monotheista hitvallásba beleiktatni a Szentlelket is. 
Így egészül ki a monotheista hitvallás trinitárius hitvallássá. Az UT 
tartja az etika vonalát, hogy .a jócselekedetnek a szívből, hitből kell 
jönni.

Az Isten-kérdéssel kapcsolatban szeretjük hangoztatni, hogy a ré
gebbi ember számára csak az volt a kérdés, hogy hány Isten van? Vagy 
ki az az Isten, akitől én függök? A mai ember egy lépéssel vagy előbbre 
vagy hátrább van. A mai ember kérdése, hogy egyáltalán van-e Isten? 
Már nem elég hirdetnem az Istent, hanem szembe kell néznem e kérdés
sel. Régebben is volt 'kételkedés Isten létében. Gyakorlatilag régen is az 
volt a helyzet, hogy az ember Isten nélkül élt. Elvileg vallotta, hogy 
van Isten, de mégis úgy élt, mintha Isten nem volna. A gyakorlat szem
pontjából a helyzetünk nem más, mint a régi emberé. A helyzetből a 
kiút nem az, hogy vitábaszálluník Isten léte felől. Az igehirdetés, dönti 
el az ügyet. A mi feladatunk most is az, hogy hirdetjük Istent: Halld 
meg Izrael. . .“ Ma is ez a feladatunk, hogy ezt belekiáltsuk a világba.

„Halld meg“, ez adja meg a mi feladatunkat. Azért mondja, mert 
akkor sem akarták meghallani. Azért mondjuk, hogy figyeljenek. Ha 
nem hirdetik soha, nem jutunk el a hitre. Tehát ma is arról van szó, 
hogy vallást teszünk arról, hogy Ő az egyetlen Isten és nincs más. Mi 
neki tartozunk szeretettel, mert övé minden.

Mondanivalónk alakítása szempontjából érdemes felfigyelni a Nagy 
Káté 1. és 2. parancsolatának magyarázatára, gz nagyon gyakorlati pél
dákkal illusztrál. Rá kell irányítani a tekintetünket arra, hogy az egy 
Istemhit megváltásához hozzátartozik, hogy hittel szeressük Urunkat.

Szentháromság vasárnapján erről kell prédikálnunk. Az óegyházi 
perikopák: Jin 3,1—15, Rm 11,33—36 — eisenaohi perikopa 4. Móz 6, 
22—27, 2. Kor 11,13 és Ef 1,3—14. (itt választást enged meg a perikopa) 
Mt 28,16—20. E sorozatokban mindegyik ige olyan, amelybe bele szokták 
magyarázni a szentháromságtant. A mi mostani rendünkben a fő cím: 
Isten kijelentett titka. Alcím: a Szentháromság ismerete és szolgálata. 
Ezek rámutatnak arra, hogy a Szentháromság tanítása titok, amelyet 
Isten kijelentett. Az alcím pedig alá akarja húzni, hogy ezt a titkot 
nemcsak megismernünk, hanem szolgálnunk is kell. Jn 17, 6— 11 arra al
kalmas, hogy Jézus munkáján keresztül megmutassuk az Atyával való 
egységet, tehát alkalmas arra, hogy híveinknek megmutassuk, hogy 
Jézus és az Atya egysége a munka egységében van meg. így konkretizál
hatjuk a dolgot. Ez tehát alkalmas arra, hogy Isten három személyének 
rajtunk végzett munkáját megmutassuk. Az epistola (2. Pét 1,16—26) 
szintén olyan ige, amely egy lélekzettel szól Istenről, Szentlélekről és 
Jézusról. De arról a gyakorlati oldalról nézve, hogy ez a közénk érkező 
igén keresztül szólít meg minket. Az ÓT-i igét most dolgoztuk fel. Ez 
valamennyinek az ellenlábasa, amikor az Isten egységét hangsúlyozza. 
Igen érdekes homiletikai feladat adódik ebből, hogy pont olyan textusról 
kell prédikálnunk, amely az Isten egységét és nem háromságát hang
súlyozza. Újszerű, hogy Szentháromság ünnepén, amikor a háromságot 
szoktuk fejtegetni, most a monotheizmusról beszélünk. Esetleg a hitvallás 
kérdését állíthatjuk homloktérbe.
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A téma ilyen lehet kérdő formában: mi a te hitvallásod? Esetleg: 
hogyan teszel hitvallást?

1. E pontot úgy kell alakítani, hogy belekerüljön, hogy: „Halld meg, 
hogy az Úr a mi Istenünk egy Úr“.

2. Szeresd őt teljes szívvel.
3. A róla való bizonyságtétel legyen szívedben és ajkadon.
Igehirdetésünket tehát elsősorban az alapigéhez és nem az ünnephez

szabjuk. így igehirdetésünk érdekes feszültségbe kerül. Ezt úgy oldhat
juk meg, hogy vagy az elején vagy a végén felvetjük a kérdést, hogy a 
Szentháromsággal hogyan egyezik az egy Istenről szóló hitvallás. A leg
helyesebb az igehirdetés végéig függőben hagyni a kérdést. Tehát fejte
gessük az igét és a végén előadjuk, hogy az Istenről való hitvallásunk 
szentháromsági hitvallás, mert a teljes szeretetről nem tudunk Jézus 
nélkül beszélni és az ő törvényében nem tudunk Isten Szentlelke nélkül 
járni.

HOZZÁSZÓLÁSOK
BOTTYÁNSZKY JÁNOS: Nekünk érteni kell a Szentháromság való

ságát is. Az áthidalást úgy gondolom megoldani, hogy azt mondom, hogy 
ez megparancsolja Isten szeretetét, de vajon a szeretetet lehet megpa
rancsolni valakinek? Nem lehet! Nyilvánvalóan valami felülről jövő erő
nek kell hozzányúlnia az emberhez (Nikodémus). A Szentlélek ezt el is 
végzi. Rámutat Isten nagy szeretetére, amely a Jézus Krisztusban történt 
és ez alkalmas arra, hogy viszont szeretetre gyújtsa az ember szivét 
Isten iránt. Így belekerülne a Szentháromság fogalma is. Az „ahabá“ 
szó a héberben kifejezi a szerelmet is, ezért írja a Károlyi fordítás így 
az Isten iránt való szerelmet. A magyarban megvan a különbség a sze
relem és a szeretet közt. A héber „beszed" fogalmában is van valami, 
ami nem egészen szeretetszerű szeretet. Ilyen Mózesnek a teljes Szent- 
háromság iránti szeretete .

PRÖHLE KÁROLY: Amit Botyánszky elmondott az áthidalásról, 
attól nagyon szeretnék óvni mindenkit, mert ez nem igehirdetés. Az 
igehirdetés az, hogy az ember a tényeket meghirdeti. Hirdessük meg azt, 
hogy Istennek az' a parancsolata, hogy Istent teljes szívvel kell szeretni, 
de ne magyarázkodjunk. Nem az a feladatunk, hogy azt .magyarázzuk, 
hogyan jött létre a szeretet. Akkor mindenki megnyugodva menne haza. 
A szeretet úgy születik, hogy meghirdetem azt, hogy igenis Isten akarata, 
hogy te egészen az övé legyél. Hirdessük meg ezeket, de ne egy elméleti 
vonalat húzzunk meg, hogy nekünk arra nincs erőnk, hanem hirdessük 
Isten igéjét és azt, hogy neked igenis Isten adhat Szentlelke! Amikor 
Isten szeretetéről beszélünk, akkor hirdessük meg Jézusnak a szeretetét 
és akkor szeretet ébred.

ORMOS ELEK: A hármasság kifejezését így fogalmazom meg: sze
ressük az egy Istent, aki előbb szeretett minket és úgy szeretett, hogy 
a Jézusban hozzánk jött és mint Lélek betölti életünket.

BENKŐ ISTVÁN: Abban, hogy az egy Istent szeressük, találjuk 
meg azt, amit ki kell fejteni. Az, hogy teljes szív, teljes lélek, teljes erő, 
ez szinte az embernek is a hármasságát akarja kifejezni. Ez nem akar 
mást jelenteni, mint azt, hogy a teljes ember egészen és teljesen szeresse 
az Istent. Lehetetlennek tartom, hogy kikerüljük a megoldás kérdését, 
hogy ezt hogyan lehet? Híveinknek, akik eziránt a kérdés iránt érdek
lődnek, az a kérdésük, hogy hogyan tudom ezt teljesíteni? A felelet: ha 
az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy Istenben hiszek, akkor sze
retem az Istent egészen. Az a báj, hogy életünkben nincs teljes Istenünk, 
nincs Szentháromság Istenünk, hiányzik a Fiú, a bűntől való szabadítás, 
a Szentlélek, aki teljessé teszi a szeretetet.
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VÁZLAT (Hafenscher Károly)
Három örök imperatívusz: Hallj, szeress, gyakorolj. Halljad a 4-től 

6. versek tartalmát, szeress (5. v.), gyakorolj (7. v.). Az ÖT-ban úgy 
ismerjük meg Istent, aki arra kér, hogy szeressük, halljuk és gyakorol
juk az ő parancsait.

Szentháromság u. 1- vasárnap: Ézs 42, 18 21
EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTES (Prőhle Károly)

A  VI. század második felében vagyunk. Kores Egyiptomból gyors 
iramban halad nyugat felé. Meghódítja Arámiét és lefelé a Nilus.t 538- 
ban elfoglalja Babilont. Hazaengedi a zsidókat. Eddig nem látott nagy
kiterjedésű uralma lett. Hódításban és uralkodásban Kores páratlan nagy 
fejedelem. Alapigénkben azonban még nem tartunk ennél a végnél. A 
zsidóság fogsága még reménytelenül és talán értetlenül állt előttük, de 
világos, hogy a próféták szava rajtuk beteljesedett. Ebben a fejezetben 
Deut. Ezs Isten terveiről szól. Isten nemcsak teremtette, ha
nem kormányozza is a világot, neki engedelmeskedik minden. 
A történelemnek ebben a szakában lép fel Kores. Isten Koresben 
választotta ki azt, aki által végrehajtja terveit. De Istennek nemcsak 
Koressel, hanem Izraellel is vannak tervei. Az a terve, hogy rajta ike
résztül'áradjon a világosság a világra. Istennek missziói terve van. B i
zonytalan, hogy itt egy személyre vagy egész Izraelre gondol-e. Mindezt 
Izrael még nem látja kesereg, sorsát megpecsételtnek gondolja. Kores 
előretörésétől félnek, hogy politikai váltózások megpróbáltatásokat hoz
nak a nép számára. Ebből a helyzetből kell a szöveget is megítélni.

A kiválasztott szöveg nagyjából egységet alkot. Egy szakasz a szöveg 
18—25-ig. Ennek a részei:  15—20, 21—22, 23—25. Ez az utóbbi mór nem 
tartozik a perikopánkhoz.

Sok gondot okoz a szövegben a második és harmadik személy több
szörös váltakozása. A  Deuteroézsaiás szövege általában romlott azokon 
a helyeken, ahol Izrael népének és az idegen népeknek egymáshoz való 
viszonyáról van szó, illetőleg ott, ahol a Deutoroézsaiás nem mondott 
rosszat az idegen népről, azaz,, ami bántotta Izrael fülét. .

A  18. vers a süketeket és a vakokat szólítja meg. Ez a kérdés: kik 
ezek? A  többség véleménye szerint nem lehetnek pogányok, általában 
véve a próféta Izrael népéhez szól. Előfordult, hogy néha-néha az egész 
világot maga elé képzeli. Valószínű, hogy itt Izraelre gondol, azt szó
lítja meg: Izrael, ti vagytok a vakok. Az a kérdés, hogy mire vonatkozik 
Izrael népének a vaksága? Nyilván nemcsak a fogság sötétsége miatt 
nem lát Izrael népe. Nem látja, hogy Istennek a fogsággal célja volt. 
Inkább arra kell gondolni, hogy itt általában arról van szó, hogy Izrael
nek nincs vallási ítélőképessége és látása. Izraelnek látnia kellene, hogy 
mindenben Isten cselekszik. Jahve nem az ítélet hangján beszél népéhez. 
A gyógyító hang szólal meg, ami a süketségből ki akar emelni.

19. V. Itt már kifejezetten az Úr szolgájáról van szó és annak vak
ságáról és süketségéről. A  célja nem a vakság nagyságának a homlok
térbe . állítása, hanem a szolgálat nagyságának kiemelése. A  vakság ak
kor tűnik ki, ha a .szolgálatról van szó. Kicsoda vak, ha nem az én szol
gám? Az új ebben a szövegben nem az, hogy arról beszél, hogy ti ilyenek 
vagytok, hanem hogy arról beszél, hogy ez az én szolgám, az én követem. 
Így lehetne mondani: nézzétek, micsoda vak ez, pedig az én szolgám és 
most is el akarom küldeni. Ezzel nemcsak korholja őket, hanem az ő 
kegyelmét is kifejezésre juttatja: ez az én követem, akiről nem mondtam 
le, akire új feladatokat akarok ráruházni. Ennek a vakságnak a korho- 
lásába belefűzi a szemnyitogatást; arról beszél, hogy el akarlak titeket
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küldeni. Arra a feladatra tekint, amit Isten az ő szolgájának szánt. Ez
zel még rikítóbb ellentét van a szolga, vaksága közt és a hivatása közt. 
Most az új szolgálatbaállításról szól. Ezzel a rabságot akarja megszűnt 
tetni. Izrael vakságában odáig ment, hogy lemondott arról, hogy Isten 
szolgálja, elválasztott népe legyen. Izrael népének az a vaksága, hogy így 
kell korholni: nem látjátok, hogy most akarlak titeket szolgálatra kül
deni. Éppen a fogságban levő népemet készítem fel új szolgálatra.

A 20. versben a vakságot egy újabb ellentéttel hozza kapcsolatba. 
Vaksága abban áll, hogy nem tudja Isten .szemszögéből nézni Kores 
előretörését. Most közeledik a kor; amikor a missziói hivatását végié be 
kell töltenie és meghirdetnie az egész' világ előtt. Ehelyett Izrael népe 
csüggedt és újabb megpróbáltatásokat vár. Nem látják, hogy Isten rájuk 
is követséget bízott.

A szöveg kétféleképpen érthető. A  múltra és a jövőre. Az első eset
ben ezt mondja a vers: meg kell látnia Izraelnek, hogy a fogságot Isten 
akarta éspedig az igazságáért akarta. Izrael népe hűtlenné vált. Istennek 
népét fogságba vivő határozata az Ő igazsága volt. Ez az ő törvényét 
naggyá és dicsővé teszi. Ez a visszatekintő magyarázat azt jelenti, hogy 
Izrael szemének meg kell nyílnia a fogságban: Isten népén végrehajtotta 
a maga ítéletét. így ez a prófécia a vakság korbácsolása volna azzal, 
hogy végre ez a vakság szűnjék meg és a nép lássa meg, hogy Isten igaz
ságot cselekedett, amikor fogságba vitte népét.

A 21. vers -másik értelmezése a jövőre néz. Ebben az esetben ez a 
vers a következő szakasz bevezetése volna. így arról van szó, hogy Isten 
minden körülmények között igaz, aki megtartja a szövetségét, hogy ki
választotta népét és szándéka nem szűnik meg. Az igazságért elhatározta, 
hogy népét naggyá fogja tenni és meg fogja dicsőíteni a Tórát. Igaza 
van, hogy arra népe teljesen alkalmatlan és vak, de Isten egykor ki
választotta népét és az ő igazsága és hűsége miatt ragaszkodik népe kül
detéséhez és erre most is vak szolgáját küldi pl. Akkor az egész szöveg
nek az az értelme, hogy e feladat számára akarja a nép szemét meg
nyitni, feltárva, hogy az Úr kegyelmes és könyörületes és hallatja 
szavát.

Ez az utóbbi értelmezés a valószínűbb. Deutoroézsaiás egész prófé
ciájába ez illik bele. Jobban hangsúlyozza a reménységet a-kishitűséggel 
szemben és a világmissziót hirdeti még.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Prőhlc Károly)

Megállapítja a történelmi Izrael vakságát Jézus is. Jézus. siratta 
Jeruzsálemet, amely nem figyelt fel a meglátogatásnak az idejére. Lk 19, 
41. kk. Külön- is ostorozza a vezetők vakságát. Itt van a különbség a 
mostani alapigénk és ezek között az igék között. Jézus már nem re
ménnyel beszél, mint alápigénk, hanem az ítélet beteljesedéséről szól. 
Hányszor akarta egybegyűjteni őket, de nem hallgattak rá. Gondoljunk 
2. Kor 3, 7— 18-ra, amely miatt a zsinagóga népe nem lát. Pál nem a vak
ság szóhasználatával beszél erről. Rm 9,11 szerint ő is fenntartja, hogy 
Isten Izraelnek a világ üdvözítésében egészen különös szerepet szánt. 
Pál úgy látja, hogy Izrael engedetlenségén -keresztül üdvözíti Isten a vi
lágot, a pogányok-at, tehát nem Izraelnek -a szolgálatát, hanem Izrael en
gedetlenségét használja fel arra, hogy a pogáhyok üdvözöljenek. Tex
tusunk ezzel szemben azt tételezheti fel, hogy Izrael szolgálatával hajtja 
végre azt a szolgálatot, amit neki szánt.

A lelki Izraelre nézve elsősorban Pál apostol emeli ki az UT-ban, 
hogy az egyház nem a kiválóak gyülekezete (1. Kor 1, 26—31). Magára 
nézve is hangsúlyozza, hogy alkalmassága nem önmagától van. Ezt 
szembeállítja a zsidóság vakságával. Általában véve azonban éppen arról 
beszél, hogy. az egyház szeme megnyílt Isten dolgainak látására.
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Isten joggal szól ma is úgy hozzánk, mint süketekhez és vakokhoz. 
Körülöttünk is van látni és hallatni való. Vajon mi megláttuk-e, hogy 
Isten most is cselekszik és megláttuk-e, hogy Isten Izrael javára cse
lekszik?

Isten most is el akarja küldeni szolgáját (egyházát) az ige hirdeté
sére. Bár alkalmatlanok, gyöngék, süketek vakok vagyunk, Isten mégis 
fenntartja misszióját, hogy tegyük naggyá igéjét.

Isten nekünk is azt a feladatot szánja, hogy naggyá és dicsővé te
gyük a Tóráját. Kétségtelen, hogy nekünk ki kell ezt az igét egészíteni 
az evangéliummal. Mi nem egyedül a törvénynek, hanem az evangélium
nak a szolgái vagyunk (V. ö. 2. Kor 3.). Gondoljunk arra, mennyivel di
csőbb volna az evangélium szolgálata. Mennyivel dicsőbbet kaptunk mi, 
mint amit DE. tud beszélni Izrael számára. Értsük meg a törvényt is, 
az sincs kizárva szolgálatunkban. Az világos a DE. számára, hogy Isten 
népe csak úgy teheti naggyá és dicsővé a Tórát a világban, ha azt nem
csak hirdeti, hanem meg is tartja. A mi szolgálatunknak szintén ilyen 
értelműnek .kell lennie. Ilyen érteleimben szód Isten igéje és nyitja meg 
fülünket a hallásra és szemeinket látásra, hogy tájékozódjunk az ő vi
lágihatalma felől. Ő azonban nem azt akarja, hogy Kores munkáját vé
gezzük él, hanem lássuk meg azt, hogy miközben Koresre Isten a kard 
forgatását, egy új állam felépítését bízta, úgy reánk azt bízza, hogy telje
sítsük a nekünk szánt feladatot. Miközben Isten végzi a maga szolgáival 
a maga munkáját, az a feladatunk, hogy mi az „Ebed “  munkáját végez
zük, dicsővé tegyük azt az igét, amit ránk bízott.

A Szentháromság után első öt vasárnapot „Isten hív minket" cím alá 
foglaltuk. Az óegyházi perikópáknak megfelelően választottuk ennek a 
vasárnapnak a  címét: „Figyelj a hívó szóra". Mind a három ige Isten 
hívó igéjének jelentőségét hangsúlyozza. Az epistola kiemeli, 'hogy a hívó 
szó üdvösségünk alapja. Az evangélium azt mondja, hogy a hívó szó
ból vádoló szó lehet, ha azt meg nem halljuk, vagyis ismét a hívó szó 
komolyságát húzza alá. Míg az apostol azt mondja, lásd meg, halld meg 
a hívó szót, hisz az üdvösséget hozza neked, addig az ÓT-d ige azt mu
tatja, hogy Isten hívó szavának meg kell birkóznia süketségünkkel és 
vakságunkkal. Sőt többet is mond: Is ten  h ívó  szava a sü k etség gel, v a k 
sággal m eg  is b irkózik  és  azzal m eg b irk ózva  szolgá jává  teszi a szolgá
latra  te ljesen  a lka lm atlan  em bert, n ép et, egyházat. Ez az utóbbi valami
vel precízebb megfogalmazásban szinte témának is használható.

Hogyan teszi ezt?
1. A  süketeket emlékezteti a tőle kapott küldetésükre és a velük 

való jóságára (19. v.).
2. Isten a vaknak megmutatja világikormányzásának nagy távlatait. 

Lássa meg a dolgokban, hogy ő az, aki a világot új formákba préseli.
Lehet egy másik forma is: Is ten  sü k et és  v a k  n ép e, halld m eg  Isten  

hívó szavát!
1. Halld meg, hogy Isten népét alkalmatlansága ellenére is szolgájá

nak tekinti. Ezt halld meg.
2. A világban is szíve ügye az ö  népének az ügye, ezt lásd meg.
3. Most is világraszóló küldetést tartogat számodra, erre indulj el.

Szentháromság u. 2. vasárnap : Ézs 5, 20 - 24

EGZEGETIKAI ELŐTERJESZTÉS (Prőhle Károly)
Textusunk kétségtelenül Ézsaiástól való, mégpedig a szirefraimi há

ború előtti időből, vagyis a próféta működésének az elejéről, tehát a 
740—735 közti időiből. Ez abba a prófécia sorozatba tartozik, amelyben 
Ezs korbácsolja Jeruzsálem és Júda bűneit. 2:6—6:13. rész prófécia
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gyűjteményt tartalmaz. Megjövendöli bukását. E fejezetekben eszköz Isten 
kezében Assur 5, 26—29. is erre utal. Ebben a fejezetben a szőlőről szóló 
szerelmi dal után a 8. verstől hat jajjal kezdődik egy prófécia. Valószínű, 
hogy a prófécia ma már nem az eredeti rendben található e versekben. 
Vannak kísérletek, a szöveg helyreállításán, hogy abból értelmes egész 
jöjjön ki. A fejezet végén következik a prófécia, amely Isten büntetésé
ről szól a 24. verstől. Ebből a próféciasorozatból a mi szövegünk három 
jajkiáltást vesz fel és a 23. verssel kezdődő szakasz 1. versét.

20. v. A jajkiáltás az erkölcstelenekről szól, akik túlteszik magukat 
minden erkölcsi mértéken. Bűnüket az első mondat világosan meg
mondja. Á vers második fele két hasonlattal világítja meg, hogy milyen 
abszurd dolog történik ott. Olyan, mintha valaki a keserűt édessé tenné, 
stb. Ebből a hasonlatból sem tűnik ki, hogy konkréten milyen társa
dalmi rétegről van szó. Sajnos, Ezs. próféta egyéb próféciái sem adnak 
alapot arra, hogy pontosabban meghatározzuk ennek a jajnak a cél
pontját. Azt sem tudjuk, hogy közéleti vagy papi bűnről van-e szó. Lehet 
mindkettő. Lehet, hogy a kortórsak egy csoportját látta, akik különösen 
szabad felfogásúak voltak, akik erkölcstelen életet éltek. Esetleg a ké
sőbbi szadduceusofchoz hasonló csoportról van szó. Salamon korától kezdve 
sóik volt a „szabadgondolkodó11.

Itt a jónak és rossznak erkölcsi jelentősége van. Az egész sorozatot 
a 24. vers zárja le, amély megmondja, hogy miért jön ezekre Isten bün
tetése. Ezután szabad azt feltételezni, hogy Isten törvényével van kap
csolatban a jó  és rossz kérdése. Isten törvényének megvetéséről van szó. 
Ezek olyan emberek lehettek, akik a törvényben világosan megtiltott 
dolgokat megengedhetőnek tartották és az abban követelt jóra azt mond
ták, hogy nem jó. Nyilván ezt az elvi magatartásukat vétkeik fedezésére 
használták. De ezek már mind következtetések.

21. v. A  második „ja j" a maguk szemében bölcseknek szól. 
M arti 28,9— 13-ra utal, mint párhuzamos helyre és magyarázatra. Ezt 
én is helyes utalásnak tartom. Itt olyan csoportról lehet szó, akik te
nézték a prófétaságot azért, mert állandóan ugyanazt emlegették. 
Tehát úgy látszik, hogy ezek a maguk szemében bölcsek már odajutot
tak, hogy nekilk a próféta bölcsességére nincs szükségük. Nekik már ne
vetséges dolog Jahve parancsával jönni. Ök maguk is eligazodnak az 
életben. Nevetségesnek és naivnak tartják a próféta érveléseit. A  próféta 
újból és újból visszatért ugyanazokra a bűnökre, hiszen a korbácsütés 
is hasonló szokott tenni.

Salamon a bölcsességet Istentől kéri és kapja. Párhuzamos hely Péld 
3,7. és idetartozik Péld 9,10. Vagyis a bölcsességnek az egész prófétai-iro
dalomban egyöntetűen teocentrikus jellege van. Ez azonban nem volt a 
közvélemény, hanem ezt az igehirdetés mondta így. Tehát, amikor a 
próféta ezeket korbácsolja, akkor az Istenhez való viszony megromlását 
érzékelteti, hpgy ők magukat Istentől függetlenül érzik bölcseknek.

22—23. v. Jajt mond az iszákosokra és a hamis bírókra, vagy az 
iszákos hamis bírókra. Mivel az előbb már volt szó külön az iszákosok
tól, ezért a magyarázók itt iszákos hamis bírókról beszélnek. Nagyon 
gyakori, hogy aki rossz útra téved és hamis ítéleteket hoz, az a borban 
feledteti a hamisságát. A kettőt külön is tehet választani. Az igazságszol
gáltatás Istennel kapcsolatos funkció, hiszen a jogosság ura Jahve maga. 
Minden hamis ítélet Isten elleni bűn.' Figyeljünk fel még arra, hogy ez 
a hamisság anyagiakból indul ki. Azért hoz hamis ítéletet a bíró, mert 
ajándékra néz a szeme.

24. v. Először kimondja az elkövetkezendő büntetést, azután meg
mondja a büntetés okát. Nyilvánvaló, hogy mindaz, amiről itt a jajíkiál- 
tások szólnak, arra céloznak, hogy az illetőket javítsák. A  büntetés in
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dokolása nemcsak a büntetés okára mutat rá, hanem a felsorolt bűnök 
eredetére is. Amikor arról van szó, hogy azért történik mindez, mert 
megvetették Isten törvényét, akkor világossá válik az, hogy minden cse
lekedetükkel Isten törvénye ellen vétkeztek. E bűnökbe is azért estek 
bele, azért lettek elbizakodottak, a magük szemében bölcsek. Azért lettek 
anyagiasak és hoztak hamis ítéletet, mert megvetették Izrael szentjének 
törvényét. Tehát a büntetés okának feltárása a bűn eredetét is feltárja.

Éppen Istennek és az erkölcsiségnek egymáshoz való viszonya az, 
ami Észaiás prédikációit jellemzi. így is lehet mondani, hogy a szakasz 
nagy és talán új mondanivalója kortársai számára az, hogy Izrael szent
jének köze van a közélethez és a mindennapi élethez. E tekintetben 
Ézsaiás és DE jelentősen különbözik egymástól. Amit Isten törvényében 
elrendelt, az érvényes az egyes ember mindennapi életére ugyanúgy,, 
mint a közéletre is. Ez az egyik jelentős mondanivalója.

A másik szintén nagyon feltűnő. Ez az, hogy Isten ragaszkodik a 
törvény közéleti és mindennapi életben való betöltéséhez és ezért is 
először csak szól, aztán, ha megvetik szavát, büntet.
HOMILETIKAI FELDOLGOZÁS (Prőhle Károly)

Az UT szerint is ragaszkodik Isten a törvény megtartásához Mt 5, 
17— 20. Jézus világosan mondja, hogy a törvény betöltésére jött. Az egész 
Hegyibeszéd annak a szemléltetése, hogy Isten országa a törvény rend
jét nem fogja megbontani. A szeretet parancsa az egész törvényt össze
foglalja és -az egész törvény kötelezését teljes mértékben fenntartja. 
Szükséges ezt hangoztatni, mert a keresztyénségben kisért az a gondo
lat, hogy az evangélium gyöngíti Isteninek a törvény betöltésére vonat
kozó követelését, mintha az evangélium megmondaná, hogy Isten most 
már törvényét nem veszi olyan komolyan. Minél inkább hangzik a ke
resztyénségben az evangélium az ingyen kegyelemről, annál gyakoribb 
az a félreértés, amely ellen Róma 3 ,33-ban már Pál apostol is hadako
zik. Az evangéliummal éppen megerősítjük a törvényt.

Ist az UT szerint is b ünteti igéjének megvetését, sőt az UT ismé
telten hangsúlyozza, hogy. a megtorlás most még súlyosabb lesz, mert 
nem a törvényről, hanem Isten nagyobb szaváról, az evangéliumról is 
van szó (Mt 10,14— 15., Zsid 10, 28—31, 12, 25. kk.j

Az UT is teljes mértékben vallja, hogy Isten igéjének közvetlen köze 
van mindennapi életünkhöz. Jézus igehirdetéséből világosan kivehetjük, 
hogy az a mindennapi élet kérdéseivel foglalkozott (Mt 23.). Az aposto
lok is a keresztyén élet mindennapi kérdésével foglalkoznak és aláhúz
zák, hogy így kell Isten akaratát teljesíteni. Az apostolok is tudnak 
Rm 13-ban a felsőbbségnek járó engedelmesség mellett arról, hogy az 
kötve van ahhoz, hogy a jót jutalmazza és a gonoszt büntesse. Ugyan
ebbe a vonalba tartozik 1. Pét 2. is: „Cselekedő a jót és dicséreted lesz 
a felsőbbségtől". Tehát"' a közéleti vonalat sem hagyja el .az UT.

A  jajkiáltások egyes pontjaihoz is ‘kapcsoljuk hozzá az UT kiegé
szítését.

Az első jajkiáltás a jó és rossz alapvető megkülönböztetése.
A jó és rossz alapvető megkülönböztetése az UT szerint is a- keresz

tyén életfolytatásnak az alapja. Egy egész sereg ige nagyon világosan mu
tatja, hogy az UT mennyire követeli, hogy a jót kövessétek, a rosszat 
pedig kerüljétek (V. ö. Rm 12,9 és 21. 16 19, Gal 6,9—10. 1. Tessz. 5, 
15 és 21. 1. Pét 3,11.). Emellett azt is mondja, hogy a jó és rossz felől 
Isten felől tájékozódunk. Jézus maga mondja Mt 19,17-ben hogy egye
dül jó az Isten. Tehát meg kell ismernünk Isten jó és tökéletes akaratát 
és ehhez értelmünknek kell megváltoznia. Magunkat Istenhez kell szab
nunk. A jó és rossz megkülönböztetése érdekéből az értelmünknek is 
meg kell térnie (Jud 4,2. Tim. 3,). Az UT is sokszor beszél arról, hogy
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ahol az Istenhez való viszonyban és tanításban zavar áll be, annak kö
vetkezménye, hogy labilissá válik a jó és rosszhoz való viszony.

A második jaj az „eszesség". Az evangéliumokban az OT-itól elté
rően az eszességnek eszkatológikus vonatkozása is van. Eszes a/., aki 
számol Isten törvényével, Isten cselekvésével. Az UT-ban különösen ki
emelten eszes, aiki számol Isten eljövendő ítéletével. Mt 7, 24 nem a szik
lára épített házról, hanem az eszes és bolond emberről beszél. A vihar 
nem az élet viharait jelenti. Jézus példázataiban nem immanens dolgok
ról van szó. Amikor jön ítéletének vihara, nem állhat meg. az ítélet 
előtt, aki Isten beszédét nem cselekszi. Ugyanez van Mt 24,25-ben a 
bölcs és bolond szolga viszonyánál, 25,2-ben a tíz szűzről szóló példá
zatban, Lk 12,20-ban a gazdagsághoz való viszonyban. Csak így érthető 
Lk 18,20 is. Csak annyiban eszes a hamis sáfár, mert számolt az eljö
vendő ítélettel. Tehát az lesz az UT szerint eszes, aki számol Isten íté
letével. Pál szerint nincs a bölcsességnek más mértéke, mint egyedül 
Isten maga, azért, aki hozzá igazodik, az bölcs (1. Kor 1,18—25.). Ezért 
tudja Pál Rm 12,16-ban is azt mondani: ne legyetek bölcsek ti ma
gatokban.

A harmadik jaj, a részegség az UT szerint is olyan bűn, amely kizár 
Isten országából. Sajnos, ezt nem hirdetjük elég világosan (V. ö. I. Tessz 5, 7, 
Ef 5,18, Lk 21,34, Rm 13,13., 1. Kor 5,11, 6,10.). Az UT-ban nagy hang
súly esik a józanságra. Jézus maga beszél arról, hogy józanok legyetek. 
A józanságnak eskkatológikus jelentősége van. Józan az, aki az utolsó' 
időkre gondol. Azok a szolgák, akik nem várják haza urukat, Máté 24. 
végén részegeskedésbe is beleesnék. Az igazság-hazugság kérdésében az 
UT kérlelhetetlen, pl. Ananiás esete. Vagy Ef 5, 24. Az igazságszolgálta
tás képe az UT-ban kevésbé fordul elő, bár János evangéliumában Jézus 
kihallgatásakor beszél arról, hogy annak nagyobb a bűne, aki átadott, 
de nem oldja fel azt, hogy Pilátus hamis igazságszolgáltatása az ő bűne. 
Az UT rámutat arra, hogy milyen súlyos következménye van annak, ha 
valaki szereti az anyagiakat. ^

Külön kérdés az ige közéleti vonatkozása.
A sátán incselkedéseihez tartozik hozjá. az, hogy Isten igéjét, ame

lyet' fegyverként forgatunk, úgy hamisítjuk meg, hogy az élét másra irá- . 
nyitjuk. Nem a hallgatókra, hanem azokon kívüliekre. Az lesz az ismer
tetőjele, hogy ennek az igének a közéleti vonatkozásairól is jól prédikál
tunk-e avagy nem, hogy mennyire fogják a hallgatóink behúzni a nya
kukat prédikáció közben.

Szentháromság utáni második vasárnap óegyházi perikópái 1. Jn 3, 
13—18. és Lk 14,16—24. Ez a nagy vacsoráról szól. Ez a textus beszél a 
hívás^ sürgető kötelezéséről Jaj azoknak, akik a hívást megkapták és 
elhárítják. Ehhez csatlakozik a mi címünk: „Meg ne vessétek -azt, aki* 
szól". Mt 23,37—39 az evangélium. Jézus szava csendül ki belőle:’ „Je
ruzsálem, Jeruzsálem." Az epistola: Zsid 12,12—25: „Meg ne vessétek azt, 
aki szól." A  három ige mondanivalója eléggé egy irányba esik. Mind 
kifejezetten tartalmazza Isten igéjének megvetése problémáját. A tenor 
az epistolában van. Az evangélium ugyanazt a kérdést Jézus személyére 
vonatkoztatva mondja. Amikor a hívó szóról van szó, akkor Jézus sza
váról beszél. Jézus hívó szavában az a különlegesség, hogy az ítélet mel
lett megcsillan a reménység hangja is. Az ÓT-i textus többlete az, hogy 
az ige megvetésének a kérdését kapcsolatba hozza a mindennapi élet 
kérdéseivel. Ezt a vonást tehát nem szabad mellékesnek tartani a fő
téma mellett.

Alapigénknek a homiletikai egyszerűsége az, hogy a 24. v. egységbe 
foglalja az alapigét. Tehát a témát is azzal kapcsolatban kell keresni 
A textus homiletikai nehézsége az, hogy' a három „ja j“-t nehéz egy ke-
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rek egységbe foglalni. A  témaválasztás aránylag könnyűnek látszik, de 
jó elágaztatása nehezebb feladat.
VÁZLAT: Ne vesd meg Isten igéjét.

1. Istennek gondja van nemcsak evangéliumára, hanem törvényé
nek betöltésére is.

2. Isten a törvény betöltése szempontjából nézi mindennapi éle
tünket.-

3. Elsöpri azt, aki törvényét megveti.
Egy másik lehetőség: Isten számonkéri mindennapi életedet, hogyan 

becsülted meg beszédét. Ezért vizsgáld meg magadat, hogyan állsz: 
1. a jó  és rossz kérdésében, — 2. bölcseség dolgában, — 3. igazság 
dolgában. —-

Jövel, édes Üdvözítőm
Érdekes' és egészen váratlan hul

lámokat ver a Három „pszeudo- 
epigráf" énekünk című cikk máso
dik énekének kérdése. Márciusi 
számunkban közöltük az 1854-ből 
való kéziratos variáns szövegét. 
Gerhát Sándor galgagutai lelkész 
írja, hogy felolvasta utóbbit biblia
óráján azzal, hogy milyen szép s 
jó lenne megtanulniok. Erre meg
szólal egy asszony, hogy ő tudja ezt 
tótul s mindjárt el is mondja. 
Hosszabb keresés után megtalálták 
a Budán 1839-ben megjelent Ewan- 
gelicky Funebral-ban s egy jóval 
korábbi, de címlaptalan kiadásában 
is. Mindkettőben az ötödik imádság. 
Első két sora így szól:
Prispej ó muj Spesiteli,
Na mé smrtelné pesteli:

a három utolsó pedig:
Gakozs prigal Lotroweho.
Necht mi usta twá wolaeü:
Dnes, dnes budes semnau w Raei. Am.

E 16 soros, a kralici biblia nyel
vén írt verses imádság 12 sorral

rövidebb, mint a Kovács Sándor 
közölte szöveg és 9 sorral rövi
debb az Ősze Istvány féle kézirat
nál.

Én az Ewangelicky Funebralnak 
eddig csak az 1800-as pozsonyi, az 
1839-es budai és az 1856-os pesti 
kiadását tartom nyilván, de kétség
telen, hogy korábbi (1779?) és ké
sőbbi kiadásai is voltak. Jó lenne, 
ha szlovák vagy szlovák eredetű 
gyülekezeteink lelkészei meg tud
nák állapítani, mikor jelent meg 
ez az imádság először!

Vajon 'a szláv szöveg fordítása-e 
a magyarnak, vagy megfordítva? 
Ez a kérdés még eldöntésre vár. Én 
az utóbbit tartom valószínűbbnek, 
de az sem lehetetlen, hogy mind
kettő fordítása egy harmadiknak, 
németnek, vagy latinnak. Videant 
consules!

Mindenesetre érdekes dokumen
tumát kaptuk a Dunamedence 
evangélikusai nyelvhatárokat áthi
daló kölcsönhatásának.

S. T.
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Egyháztörténeti kalendárium
JÚNIUS

1.1557. Tordán az erdélyi ország- 
gyűlés iinnepiesen biztosította az 
evangélikus vallás szabadságát 
(„ki-ki gyakorolja azt a vallást, 
amelyiket akarja, új vagv régi 
szertartásokkal"). — 1938. mh. 
Morehead, John Alfréd, a Luthe
ránus Világgyűlés tiszteletbeli 
elnöke.

2.1562. mh. Nádasdy Tamás ná
dor, több magyar reformátor 
patrónusa. —  1826. mh. Oberlin 
János Frigyes.

2—3. 1591. csepregi kollokvium.
4.1902. mh. Karsay Sándor dunán

túli egyházkerületi püspök.
7.1523. Wasa Gusztávot svéd ki

rállyá választották. — 1560. mh. 
Stöckel Lénárd reformátor, bárt- 
fai pedagógus. — 1676. mh. Ger- 
hardt Pál énekköltő.

8.328. Athanázioszt alexandriai 
püspökké szentelték. — 1593. sz. 
Rákóczi György. — 1727. mh. 
Franc ke Ágost Hermann, a hal
lei intézmények alapítója*

9.1934. mh. Kvacsala János, po
zsonyi teol. tanár, egyháztörté
nész.

10.1625. sz. Apáczai Csere János. — 
1930. mh. Harnack Adolf.

11.1577. mh. Kulcsár György posz- 
tillaíró. ,

12.1743. sz. Matkovich Pál egyház
kerületi felügyelő, énekíró. — 
1866. sz. Raffay Sándor bányai 
egyházkerületi püspök, újtesta- 
mentumf ordító.

13.1525. Luther Márton feleségül 
vette Bora Katalint. — 1545. a 
wittenbergi egyetemre beiratko
zott Szegedi Máté (dunántúli 
püspök).

14.1539. Abádi Benedek Sárvárott 
bevégezte Sylvester János nyelv
tanának nyomtatását.

15.1520. X. Leó pápa kiadta „Ex- 
surge domine" bulláját Luther 
ellen (41 tételének eretnekítése; 
parancs összes iratainak elégeté
sére).

17.1722. a cseh-morva testvérek le
telepítése Zinzendorf Lajos ber- 
thelsdorfi birtokán (Herrnhut).

— 1737. mh. Torkos András.
18.1504. sz. Buliinger Henrik, 

Zwingli utódja Zürichben, a 
Második Helvét Hitvallás szer
zője. — 1840. sz. Bachát Dániel 
bányai egyházkerületi püspök. — 
1849. Rázga Pál pozsonyi lelkész 
kivégeztetése. — 1915. mh. Bak- 
say Sándor ref. püspök, író.

19.325. a nioeai zsinaton a Hitval
lás megállapítása. — 1623. sz. 
Pascal. — 1834. sz. Spurgeon. —

20.1839. sz. Poszvék Sándor sop
roni teol. tanár.

21.1930. mh. Tiele Winckler Éva, a 
szeretetszolgálat munkása.

22.1550. a tordai országgyűlés val
lásügyi rendelkezése. — 1883. sz. 
Kemény Lajos pesti lelkész, es
peres.

23.1520. Luther „A német nemzet 
keresztyén nemességéhez" c. ira
tában az ajánlás kelte. — 160" 
a bécsi béke megkötése.

24.1485. sz. Bugenhagen János wit
tenbergi lelkész, Luther munka
társa. — 1499. sz. Brenz János. 
Württemberg egyik reformátora 
és egyházszervezője. — 1687. sz. 
Bengel J. A.

25.1530. az evangélikusok Hitvallá
sának felolvasása az augsburgi 
(ágostai) birodalmi gyűlésen. — 
1580. az Egyezség Könyvének ki
adása.

26.363. mh. Julianus Apostata. — 
1630. Gusztáv Adolf svéd király 
seregei partra szállottak Pome- 
rániában. — 1757. mh. Szeniczei 
Bárány György. — 1929. Kopen- 
hágában a 2. Lutheránus Világ
gyűlés kezdete (tartott júl. 4-ig).

27.1519. a lipcsei vita kezdete 
(eleinte Eck és Karlstadt között). 
— 1950. az Egyetemes Egyház
tanács megszervezte a Sajtóosz
tályt.



R É Z K A R C O K
Leonardo da Vinci: Az Utolsó Vacsora, egyszínű, kerettel

140,—, keret nélkül ...........  ................................................. . — 80,—
Ugyanaz, színezve, kerettel 150,—, keret nélkül ..........  ...........< 90,—
Feszty Masa: Veronika Kendője, kerettel 75,—, keret nélkül 30.—
Feszty Masa: Golgota, csak keret nélkül .......................................... 60,—

(A keretezés a rézkarchoz szükséges kettős üvegezéssel.)

Lelkészi hivatalok, gyülekezeti termek berendezésére különösen is 
alkalmas! Megtekinthető és megrendelhető: Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztály, Budapest, VIII., Puskin u. 12. Csekkszámlaszám: 220.278.

Szeretetvendégségek, gyülekeczti estek műsorán előadható vallásos 
tárgyú színdarabok kaphatók a Sajtóosztályon:

Sághy Jenő: Oltári ajándék ..........................  ..................................  6.— Ft
Sághy Jenő: Hazatérés .................................................  ..................  4.— „

S zl ováknye lvű egyházi könyvek
Tranoscius, különféle kötésben ...................  40,—, 70,—, vagy 80,— Ft
Funebrál, különféle kötésben  ,     35,—, 56,—, vagy 64,— „
Passió, .......... ......................................................  fűzve 5,— , kötve 15,— „

Megrendelhető a Sajtóosztály közvetítésével vagy közvetlenül: 
Evangélikus egyházk: zség. Békéscsaba, Luther u. 1.

*

Üjtestamentum zsoltárokkal, új fordítás ................................40,— Ft
Kapható a Sajtóosztályon- 

*
Szlováknyelvű templomi agenda, vászonkötésben, kb.............. 340,— Ft
Konfirmációi kézikönyv, kb. ................ - —- ........ — .......... - 14,—  „
Imádságos könyvek: Löhe—Hrobon, vászonkötés, kb. ...........  22.— ,.

Ugyanaz, bőrkötés, kb. .......................................................... 75,— „
Hollander: Imádságok mindennapra, vászonkötés, kb. — 32,— .,
Ugyanaz, pegamoidkötés. k b ................................................... 43,— „

Az utóbbiak megrendelhetők a Sajtóosztály közvetítésével.


