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C s e n d e b e n  Isten előtt

Hol lakol?
„Mester, hol lakol? Monda nékik: Jöjjetek és lássátok 
meg.” (János 1 : 59—iO.)

Ez a kérdés örök kérdés. Az ember mindig kíváncsi. Nagy 
•emberek teljesítményeinél jobban érdeklik az embert az intim 
dolgok. Maga az ember. Ebben a történetben is kíváncsi embe
rekkel találkozunk. Pedig nem szenzációéhes papzsáikotk, hanem 
Keresztelő János tanítványai. Kíváncsiak Jézus magánéletére. Nem 
lakcímet keresnek, amikor megkérdezik tőle,’ hogy hol lakik, ha
nem otthon akarják látni Jézust.

Ez a kíváncsiság ebben a történetben nem látszik indokoltnak. 
Előtte egy csodálatos prédikációt hallgatnak. Keresztelő János a 
Jordán partján mendegélő Jézusra mutatva mondja: „ímé az 
Isten báránya!” (János 1:36.) Ez a világ legrövidebb, legtartalma
sabb, legszemléletesebb s legönzetlenebb prédikációja. Nem Ke
resztelő Jánoshoz hívogat, hanem Jézushoz indít. Még sem elég 
a tanítványoknak ez a bizonyságtevő prédikáció. Mégis utána 
akarnak nézni annak, hogy milyen Krisztus otthon.

Ez a kérdés nemcsak Krisztussal szemben, hanem az Ő tanít
ványaival szemben is örök kérdés. Papok felé is hangzik a fel
szólítás: „Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből!” 
(Jakab 2:18.). A templomból ismerünk téged, azt szeretnénk tudni, 
hogy otthon milyen vagy.

Ez a kérdés kellemetlen kérdés. Azt jelenti, hogy kirakatban 
élünk, kutató tekintetek pergőtüzében járunk. Különösen kelle
metlenné teszi ezt a kérdést az, hogy a kíváncsiság leselkedővé 
tesz. A tanítványok is hátulról követik Jézust. A leselkedőnek 
pedig mindig megvan az a kísértése, hogy nem a tényekre épít, 
hanem a fantáziájára, minden pletykát elhisz s egyenesen utazik 
arra, hogy valami gyengeséget vagy hibát fedezzen fel Krisztus 
tanítványának, az ige szolgájának életében.

Bármilyen kellemetlen is ez a kérdés, mégis jogos kérdés. 
Jézus sem utasítja el, hanem így felel: Jöjj és lásd! Akinek az 
örökélete forog kockán, attól senki sem veheti el azt a jogot, 
•hogy meg akar győződni a vezető megbízhatóságáról. Jogom van 
tudni nemcsak azt, hogy hogyan élnek, hanem azt is, hogy hogyan 
halnak meg azok, akik vezetésére rábízom az üdvösségem kérdé
sét. Zsid. 13:7 nemcsak jogot ad, hanem kötelez is arra, hogy
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figyelmezzünk azoknak élete végére, akik nekünk Isten igéjét 
hirdetik, s csak azoknak kövessük hitét, akiknek hite kitart életük 
végéig. Nem beavatkozás tehát belügyünkbe ez a kérdés: „Hol 
lakói?” Hanem a kérdezőnek jogos létkérdése.

Ez a kérdés áldott kérdés. Az élet prédikációjának nagy lehe
tőségére hívja fel a figyelmet. Rámutat arra, hogy Krisztusnak 
nemcsak az ajkammal, bizonyságtétellel tudok szolgálni, hanem 
az otthoni életemmel is. Amit nem tud kifejezni az emberi szó,, 
arról ellenállhatatlanul tud szólni a bizonyságtevő élet. Keresztelő 
János igehirdetése nem tudta döntésre vinni tanítványainak szívé
ben a Krisztus-kérdést. De a Krisztus otthonában való tartózkodás 
ezzel a boldog bizonyságtétellel zárul: „Megtaláltuk a Messiást!”' 
(János 1:42.). A  hosszú beszélgetésből, ami Jézus és a tanítványok 
között lefolyt, semmit sem közöl János, de az újjongó eredmény 
mutatja, hogy az élet prédikációja hatalmasabb, mint az ajkak 
beszéde.

Áldott ez a kérdés nemcsak azért, mert egy új szolgálati lehe
tőségre hívja fel a figyelmet, hanem azért is, mert fegyelmez. Aki 
tudja, hogy életének minden útján halkléptű emberek kísérik lesel
kedve, legeirejtettebb életét is fürkésző tekintet kíséri, aki tudja,, 
hogy világító torony háborgó tengeren, az vigyáz arra, hogy fénye 
ki ne aludjék.

Ez a kérdés az én kérdésem is. Aki velem otthonomban talál
kozik, felejthetetlen lesz-e annak ez a látogatás? Krisztussal talál
kozik-e az otthonomban? Mi a levegője az otthonomnak? Krisztus 
jó  illatja? Mi hallatszik ki a házamból, szimfónia vagy kako
fónia?

A pergamonbeli gyülekezetnek ezt üzeni az Űr: „Tudom, hogy 
hol lakói” (Jel. 2:13.). Ö tudja. Híveink is tudják. Jobban, mint 
ahogy gondoljuk.

Túróczy Zoltán

M Á C Z A Y  L A J O S

Élt &6 esztendőt.
Mosolygott, derűt lehelt, tanított, nevelt, -aztán elhalkult, elcsendese

dett, magába mélyedt és emlékezett.
A kis emiberpalámita, még nem is islkoláköteles, már játszva sajátítja 

el a betűket. Majd fenn kószál a harangok között és lelkét megejti az. 
ég s -föld eme megszentelt muzsikája. A Kossuth-gimnázium „atyái“ szí
vükbe zárják. Ök tanították meg embert és Istent szeretni.

Nem is lehetett más, mint teológiai hallgató, mért a nagy nyíregyházi 
templom árnyéka hullott reá az életére, a családi otthonból pedig puritán 
bensőséges vallásosság szelleme áradt. Az eperjesi akadémián ő képvi
selte, amint Szlávik mondotta, a „derűs keresztyénséget".
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Rozsnyón, az ősi patrícius városban, Rimaszombatban, a „palóc fő
városban", minden igehirdetése egy szárnyaló ifjú sas merész ívelése. 
A nagy szabolcsi pusztán évtizedek mulasztásait próbálja helyrehozni, 
lelkeket bontogat. ~

A Kossuth-gimnázium 1922-ben hazahívta lelki fiát, a „nagy remény
ségek emberét". Több mint két évtized gazdag aratása az ő lelkének 
áldott vetése.

Igazi pedagógus volt. Azért tudott nevelni, mert lelke telve volt ben
sőséges szeretettel. Tudott örülni kis. tanítványai mosolyának, eredmé
nyeiknek.

A keresztyénség derűjétől átsugárzott tanár az igazi nevelő. — Az 
iskolában is igehirdető volt. Tanítványai lelkét Krisztusra irányította. 
Diákfiai nem holt betűkkel találkoztak szavai zengő fátyolán keresztül, 
de az élő Krisztussal. — Máczay Lajos felvértezte fiait az életre és ta
nítványai között nem akadt kisiklott, vakvágányra tévedt ember.

Alkotó ereje teljében, amikor még a fáklya lánggal égett, meghajolva 
az Űr végzése előtt elhalkult. Tizenkét évi hallgatás után vette magához 
1957. László napján az Űr.

Smid Lehel

A modern élet és az evangélium

A modem élet és az evangélium két párhuzamos egyenesként 
fut egymás mellett. A mai ember nem vesz tudomást az evangé
liumról. Attól függetlenül él, a maga módján, a maga problémáival, 
sajátos körülményei között. Ki a kapitalizmusban, ki szocializmust 
építő országokban, ki pedig a nemzeti önállósulási harcok területén, 
a gyarmati és félgyarmati országokban.

Közömbösen fordítja el a fejét, amikor az evangéliumról van 
szó. És mi sokszor kétségbeeséssel küszködve látjuk, hogy a modem 
élet m á s, mint az evangélium világa. Nagyszerű szenzációk korá
ban kit érdekel, hogy a Genezáret tava mellett egyszer egy halász 
remegve mondta: távozz el tőlem Uram, mert én bűnös ember 
vagyok. Ki tudja komolyan venni ma a hegyi beszéd tanítását és 
ki értené meg, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűnein
kért. És sorolhatnám tovább.

A modem élet elfut az evangélium mellett. A két párhuzamos 
egyenes sohasem metszi egymást. Mikor erre rádöbbenünk, ez a 
felismerés sokszor egészen megigéz, gyökeret ver a lábunk, és 
elakad a szavunk. Áthidalhatatlaninak érezzük a távolságot. Csak 
megigézetten és némán állunk a mai életnek forgatagában,

Qe ettől meg kell szabadulnunk, hogy előre juthassunk. Valóban 
óriásit változott a világ. Micsoda különbség van a barlanglakó és 
a mai modem ember között, aki központi fűtéses, összkomfortos 
lakásában este felkattintja a televíziót. Milyen mérhetetlen távolság 
választja el a husánggal verekedőket azoktól, akik ma atomágyú-
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kát terveznek. Ezek a változások természetesen nemcsak a körül
ményeket, hanem magát az embert is megváltoztatták. Mégis a bar
lang homályában éppen úgy jelentkeztek az otthon és a család meg
oldatlan problémái, mint a lefüggönyözött modem kis lakásokban. 
A gyűlölet ugyanaz maradt. A szeretet ma is hiánycikk. A társakat 
ma is meg kell keresni. Az ellenségektől ma is szabadulni kell. S a 
halál előtt mi sem állunk másképpen, mint a régiek. Az ember 
végső egzisztenciájában maradt továbbra is ember: segítségre és 
szeretetre szoruló ember.

Pál apostol, mikor Európa határára érkezik, egy látomást kap 
Istentől. Egy európai embert lát, aki segítségért kiált. Athén és 
Róma világvárosi forgatagában Pál apostolt ez a látomás őrizte 
meg küldetésében. A fölényes stoikusok és kemény katonák mögött 
mindig meglátta a segítségre szoruló embert. Erre a látásra van 
szükségünk ahhoz, hogy ma keresztyének legyünk.

S ugyanakkor látnunk kell, hogy az evangélium sem változott. 
Hinni kell erejében és hegyeket mozgató hatalmában.

Ezen a. kettős alapon állva tudunk csak tovább jutni. Nem egy- 
könnyű elérni ezt a hitbeli alapot és nem könnyű megmaradni rajta. 
Itt valóban a láthatatlanokra kell nézni és nem a láthatókra.

A hitnek erről az alapjáról kétféle kísértés próbálja kimozdí
tani az embert. S ezeknek a kísértéseknek sokan esnek áldozatul.

Vannak, akik, látva a modern élet közömbösségét, megpróbál
ják az evangéliumot közelebb vinni a mai emberhez, de úgy, hogy 
közben az evangélium elveszíti átütőerejét és a mai ember fazon
jához idomul. Ilyen emberhez szabott evangéliumot már Pál korá
ban is megpróbáltak hirdetni.

Mások úgy látják, hogy az evangélium és a modem élet problé
máját csak úgy lehet megoldani, ha hátat fordítok a mai életnek 
és attól függetlenül, azzal nem törődve élek az evangéliumnak.

E két kísértés között vezet Isten népének keskeny útja.
*

A bűn és halál kérdésében az evangélium találkozik minden 
kor minden emberével. Most keressük meg ezen túl a modern élet 
egy-két jellegzetes pontját, azokat a pontokat, ahol a modem élet 
találkozik az evangéliummal, hogy az általánosságon túl konkrét 
eredményekre is jussunk.

1. A modem élet az egyén életében sok változást hozott. Az 
óriási arányú tömegesedés, amely egy évszázad alatt kétszeresére 
duzzasztotta az emberiség létszámát, nem maradhatott hatás nél
kül az egyénre nézve.

a) Azt szokták mondani: egy ember halála tragédia, sok ember 
halála statisztika. Ebben a mondásban világosan kifejezésre jut, 
hogy az ember a tömegben számmá, statisztikai adattá lesz. El
veszíti nevét és egyéniségét. A társadalom óriási gépezetének egy 
csavarja csupán. Ha kihull, rögtön pótolják — s a gép zavartalanul
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megy tovább. A  sok fától nem látjuk az erdőt. A tömegben nem 
látjuk az embert. Amikor méltatlankodik a pesti ember, hogy 
tömeg van a villamosán, nem gondol arra, hogy az az asszony, aki 
mellette tolakszik, azért siet, mert tudja, hogy még aznap mosnia 
kell, és megfőzni másnapra. Nem gondol arra, hogy a suhanc, aki 
a két kocsi között blazirt arccal fütyürész, lehet, hogy lelki kérdé
sekkel küszködik.

Az evangélium találkozik a tömegben elvesző emberrel, és azt 
hirdeti, hogy Isten szeme megakad az ő Sorsán. Lehet, hogy min
denki átnéz rajta, mint a levegőn. lehet, hogy senki nem törődik 
személyes ügyeivel. De Krisztus kiemeli őt a tömeg kavargó forga
tagából, és azt mondja: Te az én gyermekem vagy! Isten szemében 
is legfőbb érték az ember. Jézus megkeresi és megtartja azokat is, 
akik a tömegben vesztek e l . . .

b) A tömegesedésnek van egy másik hatása is. Nagy forgalmú 
utcán az ember könnyen belekerül a tömeg sodrásába. Viszi a 
tömeg. Nem is tudja merre tart. Nem töpreng azon, hogy mi is 
a célja, csak megy a többiekkel. S ha valaki hirtelen megkérdezné, 
hogy hol van, és hová igyekszik, csodálkozva nézne körül. Nem
csak azért, mert nem tud a feltett kérdésekre válaszolni, hanem 
azért is, mert a feltett kérdéseket fölöslegesnek és értelmetlennek 
találja. — Ebben ta sodrásban benne él a modem ember. Nincs biz
tos kordináta rendszere, amelynek segítségével meg tudná állapí
tani azt, hogy hol van. — Ha fiatalokat megkérdez az ember: mi 
szeretnél lenni? — felcsillanó szemek helyett, rendszerint unott 
arcot lát az ember s ilyesfajta választ hall: nem tudom, majd ahova 
fölvesznek. . .  A  munkában elcsigázott, vagy a szórakozásból meg
billent egyensúlyai emberek közül ugyan ki veti fel a kérdést, hogy 
mi dolgunk e világon? Hol vagyok? Hová megyek?

Az evangélium ezzel a sodródó emberrel találkozik, s a lődörgő 
embert egy kitaposott úton indítja el. Ennek az útnak van iránya 
és van célja. Így lehet a céljavesztett emberből céltudatos ember. 
Az evangélium ezt azáltal teszi meg, hogy rámutat Krisztusra, aki 
utat járt végig érettünk és aki felszólít minket, hogy kövessük ö t  
az úton.

c) A tudományos kutatások előrehaladásának is megvan az 
érdekes lélekformáló hatása. A tudományos kutatások a megismer
hető világot állították az érdeklődés középpontjába. A  tudós mik
roszkópba, vagy távcsőbe néz: a külvilágot szemléli, kifelé fordul 
tehát. Ez a kifelé fordulás jellemző lett a modem életre. A modern 
ember szeme ritkán néz önmagába. Igaz, a lélektan modem tudo
mány, de ez is mások lelkét teszi a boncasztalra. Persze lehet, hogy 
a mai ember nem a kutató tudós szemével nézi a külvilágot, hanem 
csak úgy, mint amikor az ember kirakatokat bámul — , de minden 
esetre kifelé néz.

Az evangélium a belső szoba befelé fordító csöndességébe küld. 
Nem lelki-gyakorlatra, hanem a kegyelmes Istennel való találko
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zásra. Csöndes tusakodásra, amelyben megtanul az ember a lát
hatók helyett a láthatatlanokra tekinteni. Ez is egy olyan porit, ahol 
az evangélium találkozik a modern élettel.

2. A tömegesedésnek hatása van nemcsak az egyéni, hanem 
a közösségi életre is. A tömegben nem találom meg a társamat sem. 
Sok szentimentális ízű vers szól arról, hogy emberektől körülvéve 
is tud szenvedni a lélek az egyedüllét, a társtalanság miatt. S ez 
nem csak érzés. Nemrégiben történt, hogy egy öreg nénihez hívtak 
úrvacsorát adni. Nagy bérházban élt, de magárahiagyottan. Naponta 
sok-sok ember ment el ajtaja előtt. Egyszer valaki észrevette, hogy 
ablakában hervadnak a virágok. Lakatost hívtak, bementek’ a la
kásba, s a nénit eszméletlenül találták az ágyában. De hány ember 
marad így magára a bajban, akikre hervadó virágok nem hívják 
fel a figyelmet.

Mégis, talán éppen az egyedüllét kínzó súlya alatt úgy látszik, 
hogy a modern ember hamar köt kapcsolatot a másik emberrel. 
Ezek a kapcsolatok azonban rendszerint rövidlejáratúak és csak 
a felületen mozgók. Barátság helyett'haverság'van. Több a flört, 
mint az igaz szerelem. A házasságok hamar felbomlanak. A gyer
mekek nagyon hamar és nagyon messze szakadnak szüleiktől.

Az evangélium a magáramaradt embernek Krisztusról tesz 
bizonyságot, aki ígérete szerint velünk van minden napon, a világ 
végezetéig, s aki barátainak mondott minket. Így enged fel a kínzó 
egyedüllét. S Krisztuson keresztül ugyanakkor kapcsolatba kerülök 
emberekkel, akiket testvéreimnek mondhatok. A  szentek közössége, 
Krisztus teste, az egyház az a hely ebben a világban, ahol nincs 
az ember többé egyedül. így találkozik az evangélium az egyedül
léttel küzködő emberrel.

3. A modern élet nemcsak az egyéni és közösségi élet területén 
hozott jelentős’ változást. Döntő változás állott be az embernek az 
anyagi világhoz való viszonyában. Ez a változás talán korunk leg
nagyobb meglepetéseihez tartozik. Az embernek az anyagi világhoz 
való viszonyában a technika rohamos fejlődése következtében a 19. 
században és 20. század elején az ember hatalma és urasága bonta
kozott ki. Mosolygott mindenki a régi emberek naív rettegésén, 
amikor villámtól, fűztől, vihartól féltek. Az ember ura a természet
nek — hirdették fennen és büszkén. Sokan azt hiszik, hogy az atom
korban az embernek ez a hatalma és urasága még inkább biztosí
tott. Hiszen most már a világűr is megnyílt az ember előtt, Ezzel 
szemben észre kell vennünk azt, hogy éppen az atomenergiák fel
szabadítása révén, ismét az anyag lett az úr az ember felett, és 
elnyomja az atomban rejlő áldásos lehetőségeket. Az emberiséget 
ma azok az energiák tartják rettegésben, amelyek az anyagban van
nak. Mintha úgy jártunk volna, hogy olyan magas tornyot raktunk, 
amely most ledűléssel fenyeget. Az emberiségnek ez a rémülete 
nem lekicsinylendő s lehet, hogy idők folyamán még erősödik is.

Az evangélium arról a Jézus Krisztusról beszél, aki felül van
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minden „erőn és hatalmasságon” s aki egykor újjá teremti a terem
tett világot is. S akinek a keresztje által Isten békességet szerzett 
földön és mennyben egyaránt. Az evangélium így szabadítja meg 
a modern embert új félelméből.

*
Az evangélium és a modem élet találkozását láttuk az egyéni, 

közösségi élet területén, valamint a világhoz való viszonyunkban. 
Ezeket a találkozásokat mindig szem előtt kell tartanunk, mégpedig 
két okból. Az egyik, hogy az evangélium a számunkra csak akkor 
lesz életet jelentő igévé, ha látjuk, hogy életünknek mely pontjait 
érinti, s hogy ezeken a pontokon mi az üzenete. Másfelől a modern 
életet is csak az evangélium felől, vagyis Isten.felől értékeljük he
lyesen. Aki a mai életet és az evangéliumot egymástól elválasztja, 
vagy egymástól függetlenül vizsgálja, bizonyos hogy nem fogja 
megérteni az evangéliumot, de nem jut el a modern élet ismeretére 
sem. Lássuk mindig együtt a kettőt, hogy szolgáló keresztyén életet 
élhessünk.

A címtől bizonyára sokan várták azt, hogy az evangélium és a 
modern élet összeütközéseiről fog szólni. E helyett az evangélium 
és a modern élet találkozásáról hallottak. Sokan talán ilyen kérdé
sekre vártak volna választ: Hol kell ellenállnunk az evangélium 
szerint a modem világnak? Az evangélium életformája mely pon
tokon kerül összeütközésbe a modem világ életformájával? stb. 
Azonban akkor ezt a címet kellett volna adni: A modem élet és a 
törvény. Mert a törvény az, ami utat szab, irányt mutat és követel, 
támad. Az evangélium azonban egészen más, mint a törvény. Az 
evangélium nem támadni, hanem segíteni, menteni akarja a modern 
embert. Az evangélium a könyörületes Krisztus szava az elveszett, 
világhoz. Nekünk ezt a lehajló kegyelmes szeretetet kell hirdetnünk 
és elfogadnunk. Mert egyedül ez szabadít meg minket bűneink s a 
halál rabságából, és a modern élet sok Ínségéből. Legyen áldott a 
mi Urunk drága mentő szaváért, az evangéliumért. Legyen áldott 
Urunk, aki nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy 
megmentessék a világ őáltala.

Madocsai Miklós

Jelen számunk megjelenése technikai okokból késett. „A z ige
hirdető műhelyé” -nek első feldolgozását — amely ennekfolytán 
késve kerül olvasóink kezébe — október bármelyik vasárnapján fel 
lehet használni aratási hálaadó ünnepi istentiszteleten.
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Szórványhelyzetünk égető kérdései
Ez a tanulmány a tolna—baranyai egyházmegye látószögéből veszi 

sorra a szórványproblémákat, de úgy, hogy közben megállapításai és 
mondanivalója országos érvényűek és jelentőségűek. Más területekről 
más gyakorlati példákkal lehetne illusztrálni azt, amit a tanulmány 
készítői saját egyházmegyéjükben figyeltek meg. Folyóiratunk országos 
kiáltássá szeretné erősíteni ezt az egyházunk déli végeiről jövő hangot. 
(Szerk.)

A szórványgyülekezetek gondozása nem lehet néhány lelkész, 
magánügye! Elszórványosodott és még egyre jobban elszórványo- 
sodó magyar evangélikus egyházunkban a szórványgyülekezetek 
ügye az egész egyház problémájává kell, hogy legyen.

1. Magyarországi Evangélikus Egyházunk a világ evangélikus- 
ságának népes táborában maga is diaszpóra (szórvány)-egyház. És 
egyre inkább az lesz. A  második világháború utáni német és szlovák 
áttelepüléssel több gyülekezetünk nagymértékben elszórványoso
dott, másfelől gyülekezeteink a betelepülő felvidékiekkel új szór
ványokat kaptak.

Ennél is nagyobb lökést adott egyházunk elszórványosodásának 
az a belső népvándorlás, amit a mezőgazdasági jellegű államból 
ipari állammá való átformálódásuiik és a nagyüzemi gazdálkodás, 
hozott magával. Ez a folyamat falusi gyülekezeteink népét soha 
nem látott mértékben sodorta a városok, az új ipari centrumok, 
vagy a falusi gépállomások és állami gazdaságok felé. Statisztikai 
kimutatások szerint országunk mintegy 9,5— 10 milliónyi lakosából 
az utóbbi években 1 200 000 ember változtatta lakását, sőt legtöbb 
esetiben állandó lakhelyét is. Ha országos arányszámunkat ehhez 
az óriási népmozgalomhoz mérjük, ez azt jelenti, hogy az utóbbi 
évek során kereken 400 000 főből álló egyházunk népéből mintegy 
50 000 személy, így is mondhatnánk: minden 8. evangélikus egyház
tagunk elmozdult' a helyéről. A lakásváltozásoikat pedig gyülekezeti 
szempontból nehéz figyelemmel kísérni. Híveink — kevesektől el
tekintve — nem tartják kötelességüknek, hogy új lakóhelyükön 
az illetékes lelkésznél jelentkezzenek. Sokszor olyan messze is es- 
qpk paróchiáktól, hogy jóformán nem is tudják hová tartoznak. 
De van példa arra is, hogy egy-egy nagyobb helyein csak néhány 
utcával költözik valaki arrébb és nyoma veszik.

A fenti statisztikai adatok mellé 'hadd állítsuk még oda a közel
múltban megjelent (Népszabadság 1957. V. 23.) statisztikai kimutatást 
a „szinte népvándorlás” jelleget öltött átköltözködésekről. Eszerint a hír 
szerint 15 hónaip alatt 526 000 16 éven. felüli személy változtatta meg 
lakásét. 1957 első négy hónapjában 240 000 személy változtatta meg lákó- 
helyét 155 000-en pedig a lakóhelyen belül költözködtek. Ezeik a mozgá
sok a továbbiakban is a főváros és a nagyobb városok felé irányulnak. 
Folyó év január 1-től április 30-ig Budapest lakossága 37 000-rel nőtt.
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A kérdést helyi problémává, egyes lelkészek és gyülekezetek 
saját ügyévé leszűkíteni nem lehet! A szórványkérdés országos egy- 
házi ügy.

2. A szórványok általában úgy szerepelnek egyházi köztuda- 
tumlkban, mint nyitott, vérző sebek, amelyeken keresztül egyházunk 
ereje lassan, de biztosan elszivárog. Egyik lelkésztestvérünk el
mondta, hogy miaga is szórványban született, ott nevelkedett és 
csoda, hogy evangélikus maradt, de ennél is nagyobb csoda, hogy 
evangélikus lelkésszé lett. Nőtestvérei már kárunkra reverzálissal 
mentek férjhez. Szülőfalujában pedig egy nemzedék élete alatt egy 
kisebb anyagyülekezettel felérő szórvány-evangélikusság tűnt el 
és szívódott fel. Helyükbe egy üzemmel most evangélikusok kerül
tek, akiket szeretne megtartani, hogy ez menni fog, arra biztató 
jelek vannak.

De valóban azért adta az egyházak Ura szórványhelyzetünket, 
hogy azon keresztül elporladjunk? Nem olyan előretolt rügyeknek 
kellene a szórványoknak lenniük az egyház életfáján, melyek bimbói 
ígéretes gyümölcsöt hordanak magukban? A  ikülmisszió munka- 
mezején az ilyen kis egységek nem jövendő gyülekezetek magvaí 
voltak-e? Az első századok ikeresztyénsége nem szórványokban 
élte-e hitét és termetté annak csodálatos gyümölcseit? Miért 
lehetséges, hogy ma is baptista, methodista testvéreinknél egy 
20—30 lelkes 'közösség már életerős gyülekezetnek számít? Szemezel 
Bárány György, egyházmegyénk alapítója és a sáré zen tlőrinci gyü
lekezet szervezője 8 családdal alapította meg gyülekezetét.

3. Az eddigiekből úgy tűnik, hogy a szórványkérdés nagy mér
tékben a hit kérdése. Merjük-e hinni és vállalni, hogy a szórvá
nyokat az Űr nem csupán olyan pusztaságnak szánta, ahol az egy 
elveszett bárány mentésén viaskodik a pásztori lélek. A szórvány- 
munkában ez is benne van. De meglátjulk-e szórványterületei,nk- 
ben az aratásra érett búzamezőket, melyek munkások után kiál
tanak? Merünk-e hittel beleállni ebbe a munkába, jólléhet sze
münkkel csak a kallódó lelkéket látjuk?!

Igen nagy nyomorúsága e munkánknak, hogy nem a győztes 
Krisztus hódító erejével megyünk neki. A missziói perspektíva 
nélkül kínos mentési munkává szűkül a szórványmunka.

Amikor a szórványmuinka hit-kérdéséről beszélünk, szabad gon
dolnunk Kierikegaard megállapítására: „Tőlünk ma nemcsak azt kér
dezik meg, hogy amit [prédikálunk igaz-e, hanem azt is, hogy számomra 
igaz-e” . — Obendicik professzor előadást tartott ezen a címen: „Az egy
ház missziói szituációja”. Ebben az előadásban a hittel kapcsolatban 
ilyen gondolatokkal foglalkozik: „Minidig úgy teszünk, mintha a hit 
a lelkész számára természetes lenne. Ezt a (képzelődést a mi körünk
ből egysizer mér ki kell pusztítanunk, a kívülállók és a magunk érde
kében is. A hit sohasem természetes, a hit mindig kivétel és csoda. 
Hogyan korlátozódnék ez a csoda egy hivatás körére, amelyhez Német
országban vagy 18 000 ember tartozik, akik tanulmányok útján jutottak 
hivatásukhoz és akiknek kiképzéséiben nincs több különlegesség, mint
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az állami alkalmazottak kiképzésében. Mielőtt más 'kérdéseket végig
gondolnánk, ezzel az igével kell kezdenünk, mert az evangélium minden 
hirdetőjére érvényes az apostoli példa: Hiszek, azért szólok. (II. Kor. 
4, 13.) Ez a hit Jézus Krisztus egyházának igazi apostoli szukcessziója. 
Itt csak azt kérdezhetjük, önmagunktól és másoktól is, 'benne állumk-e 
ebben az apostoli szukcesszióban.. .  Gondoljuk végig a lehetőséget, hogy 
minden prédikációnk, minden hivatali teendőnk és minden egyéb mun
kánk ezt az előjelet viseli: Hiszek, azért szótok! Nem szűnne-e meg 
igehirdetésünk ínségének nagy része? Csak hozzá lehet tenni; szórvány- 
munkánik ínségének nagy része is!

4. A  szórványmunka a hit kérdése mellett testi és lelki adott
ság kérdése is. Ide valóban olyan munkások kellenek, akik fel 
tudják magukat váltani aprópénzre, akik képesek az egy lélekkel 
való bibelődésre is.

A szórványpapnak — fokozott fizikai teljesítményén kívül __
nagyobb bármely papnál a felelőssége is, mert a szórvány-területen 
kizárólag az ő munkája és személye az egyetlen, ami összetart
hatja a szétszórt nyájat. Itt sem a tömeg kohéziója, sem tradíció, 
sem a templom és közösség vonzó ereje vagy az egyhelyben lakók 
vérségi kapcsolata nem kapcsolja eggyé a lelkeket. Olyan száz
billentyűs és sok regiszteres orgonához hasonlít a szórványgyüle
kezet, amelyen állandóan rajta kell, hogy legyen a lelkész szeme, 
minden tagja és érzékszerve, különben elhalkul az orgona muzsikája.

Finnország északi, elhagyatott gyülekezeteibe úgy biztosítanak 
lelkészeket, hogy az ösztöndíjasok a teológia elvégzése után néhány 
évre kötelezik magúikat az ilyen helyeken való szolgálatra. Java
soljuk, hogy a segédlelkészek gyakorló lelkészek mellett eltöltött 
rövidebb-hosszabb idő után a szórványokba küldessenek.

5. Csak lelkészi munkásokkal a szórványihívek gondozásának 
munkája nem oldható meg. Egyszerűen képtelein a lelkész, ha még 
oly elhivatása és adottsága van is a munkához, hogy szétszakadjon 
annyi felé, ahogyan az szükséges lenne. Ha valami, akkor a szór
ványok kiáltanak a hívő laikus munkatársak felé! Hogy egy pél
dát említsünk: a legnagyobb gonddal készült igehirdetésünket is 
legfeljebb gyülekezetünknek csak egy töredéke hallgatja.

Már most gondoskodni kellene egyházunknak arról, hogy a 
lelkész- és kántorképzés mellett akár helyi, akár levelező tan
folyamok útján hívő laikusokat a különféle munkaágakra kiképez
zen. Elszórványosodott egyházunk vájjon nem olyan missziói 
munkamezőhöz hasonlítható-e máris, mely vár a nem lelkészi mun
kások szolgálatára?!

Az igeszolgálatot teljesítők mellett gondolnunk kell olyan 
munkatársakra is (egy-egy szórványhelyen levő gondnok, vagy 
csak egyszerű gyülekezeti tag), akinek az a munkája, hogy egy-egy 
alkalomra összetoborozza a szórvány kicsi gyülekezetét. Jó volna 
ilyeneket a gyülekezetünk tagjaiból nevelnünk magunknak.

6. A szórványmunika nagy mértékben a munkamódszer kér
dése is. Nem biztos, hogy az egyházunkban kialakult és megszokott
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módszerek a szórványokban is beválnak. A  látogatásoknak és sze
mélyes beszélgetéseknek, a kedves kis családias jellegű istentiszte
leteknek és katechéta . munkának van nagy tere a szórványban. 
Érdemes lenne éppen ezért az egyház külső missziói munkamezőin 
folyó munkát e szemszögből is tanulmányozni.

7. A  szórványkérdés nagy mértékben a mozgási lehetőség kér
dése is. Ez pedig a XX. században elképzelhetetlen modern közle
kedési eszközök, elsősorban a mindig kéznél levő, mozgékony és 
utasát egyik helyről a másikra vivő motorkerékpár nélkül. Nem 
volna szabad megtörténnie annak, hogy szórványterületeket járó 
lelkészek nehéz távolságokat kerékpáron, lábpedállal győzzenek le. 
De annak sem lenne szabad előfordulnia, hogy szegény szórvány
gyülekezetek szegény papja a fő munkalehetőség idején, nagypéntek 
és húsvét ünnepem szórványjáró nehéz útjain durrdefektes rossz 
gumik javításával és bedöglött motorjának parasztszekéren való 
fuvaroztatásával töltse drága idejét és mulassza el a szolgálat drága 
— talán csak ‘évenként megismétlődő — lehetőségeit. Az sem néz
hető el, hogy ruháját kellő védőöltözékék nélkül rongálja és még 
inkább rongálja egészségét!

8. Így jutunk el a szórványmunka anyagi kérdéséhez.
Megengedhetetlen, hogy a szórványlelkész egyéb lelkósztársai-

val szemben hátrányosabb anyagi helyzetben legyen, ugyanakkor, 
amikor egészsége, fizikuma, ruhája és cipője kopik a nehéz szol
gálatban. Emellett a lelkészek mellékjövedelme (stólák) is elenyésző 
egy szórványgyülekezetben.

Tudvalevő, hogy a szórványgyülekezetek általában anyagilag 
sokkal gyengébb alapokon nyugszanak. Ez nem csoda, hisz a szór
ványokban gyérebben gondozott, vagy egyenest kallódó lelkek 
nem képesek az egyházért anyagi áldozatra sem. Hisz nincsen 
harang, amely hívogatná, templom, amely tárt kapujával várná 
őket. Nincs .gyakori igehirdetési alkalom, amely a lelkűk sóvárgá
sát ébren tartaná. A gyülekezeti munka nem zajlik szemük előtt, 
hiányzik az adakozó hittestvérek látása is.

És mit kapnak a szórványgyülekezetek és lelkészek minden
nek ellensúlyozására egyházunktól? Legjobb esetben néhány száz 
forint segélyt, amely talán a költséges utak, vagy rongálódó motor- 
kerékpárok kopási (költségeinek egyrészét fedezik, nem többet. 
Nem akarunk hálátlanok lenni az ilyen segélyekért sem. De a 
szórváinymunkáha temetkező lelkész és az a kicsi, szétszórt nyáj 
is érezze, hogy egyháza megbecsüli ennél sokkal jobban és hátvéd
ként áll mögötte. A szórványmunka ezért kiált jól megszervezett 
és működő Központi Alap után! Egyházunk necsak egyenlítse ki 
a létesítendő Központi Alapból legalább közepes lelkészi fizetésre 
a szórványlelkész fizetését, de legalább havi 400—500 Ft szórvámy- 
pótlékban is részesítse az erre nagyon rászorult szórváinylelkészeket.

Helytelen az is, hogy a kis anyagyülekezetek, amelyekhez 
nagy szórványterület tartozik, maguk viseljék a szórványútilkölt-
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ségeket. Valamiképpen az országos egyháznak itt is anyagi segít
séget kellene nyújtania. A közelmúltnak néhány leikészi jellegű 
konferenciáján a résztvevő lelkészek útiköltségét arányosítottuk. 
Tagadhatatlanul igen nagy örömre talált ez a testvéri összefogás. 
Ennek a tanulságaképpen kellene országosan minden szórvány- 
munkát nem végző gyülekezet költségvetésébe „útiköltséget” be
állítani és azt egy központi pénztáron keresztül eljuttatni a szór
ványokba. Például a soproni egyházi pénztárat nem terheli ilyen 
„útiszámla” , ugyanakkor a magyarbólyi gyülekezetnek évi 2000 Ft 
kell a szórványutafcra. A szórványlelkésznek gondolnia sem szabad 
arra, hogy az országos egyház érdeke az a nehéz munka, amiben 
harcol? Ezért vettük hálásan a most bevezetett országos szórvány- 
offertóriumot.

9. A  szórványmunka épület kérdése is. Akár úgy jelentkezik 
ez a probléma, mint a kitelepített gyülekezetek elárvult templomai
nak és egyházi épületei fenntartásának és további sorsának a kér
dése, akár pedig az összejöveteli helyiség nélkül tengődő szórvá
nyok kérdése. A 'kitelepített és alig 500 főre zsugorodott magyar
bólyi elszórványosodott gyülekezet pl. 3 templom, egy papiak és 
melléképületei fenntartásának gondjával küzd. Alsónánai lelkész- 
testvérünknek pl. bizonyára mégcsak gondolata sem lelhet afelől, 
hogy alig 50 főre zsugorodott és fiatalság nélkül teljes kihalásra 
ítélt anyagyülekezetében mi lesz majd a gyönyörű templommal? 
Ugyanakkor lelkészértekezletünkön kaposszekcsői és dumaföld
vári lelkésztestvéreink ajkáról megrázó erővel szólalt meg a komlói 
és dunapentelei ipari centrumokban az evangélikus templom hiánya. 
Ott vannak a kisebb, de mégis fejlődőképes szórványaink is, mint 
például Nagymányok. Ügy érezzük, egyházunkban a nagy belső 
térfogatú, ha szabad ezt a kifejezést használni: az úgynevezett 
„hodály templomok” kora lejárt. Elhibázott dolog volt például 
Vasason nagystílű templomépítésbe kezdeni! A  jövő a kis, meleg, 
családias templomoké, vagy- imaházaké lesz. Sándy Gyula kő- 
csipkés templomai mellé most a kis „fecskefészekszerű” épületek
nek kell következniök, melyek otthont adnak a gyülekezetnek, 
családias légkört biztosítanak a néhány léleknek és -otthont, szál
lást adnak az esőtől, portól vert, sáros lelkésznek is.

Komoly, nagyvonalú intézkedésekre lenne szükség avégből, 
hogy az egyházi épületek kérdését úgy a kitelepített gyülekezetek
ben, mint a szórványokban és az új, kisebb-nagyobb gyülekezetek
ben ésszerűen, az erők számbavételével és megfelelő átcsoporto
sításával lehessen megoldani. Nagyon merész tervre -kell bátorod
nunk. Ha a második világháború után a németországi egyház egyes 
vezetőiben komolyan jelentkezett a felelősség, hogy a háborús cse
lekmények folytán megrongálódott vagy elpusztult templomokat jó  
lelkiismerettel helyre lehet-e állítani, csak azért, hogy azokat ke
vesen használják egy-egy órára egy héten, akkor nálunk ugyanezt 
a kérdést így kellene megfogalmazni: szabad-e pl. tolna—baranyai
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egyházmegyénkben olyan templom okai súlyos összegeken tataroz- 
tatni, vagy fenntartani, ahol azt 15—20 hívünk használja? A dél
baranyai görögkeleti szerb egyházközségek vagyonát országos 
szerv — püspökségük —1 vette kezébe. Amikor pedig egy-egy egy
házi épület feleslegessé válik, azt pénzzé teszik, hogy a gyülekeze
tekben az egyházi életet tová'bbvihessék. Egy-egy szórványhelyün
kön építendő imaházhoz miért ne lehetne felhasználni egy nagy 
templomnak például elnéptelenedett és megüresedett padjait, vagy 
használaton kívül levő harangjait? Tudjuk, ezek igen nagy lépé
sek és sok bátorság kell hozzá. Gondolni lehetne ezen paróohiák 
mellett üressé vált gazdasági épületek lebontására is.

10. A szórványok kérdése sajtó-probléma is. Felvetődött meg
beszéléseinken a szórvány-énekesikönyv terve, a jó  és általánosan 
használható hitt^nkönyv, konfirmációi káté, mely számol azzal, 
hogy a gyermekek egyrésze a konfirmációjakor foglalkozik először 
—  és talán utoljára is — hite dolgaival. Itt említjük meg a kis, 
szétszedhető, hordozható oltárfelszerelés szükségességét is. A szór- 
ványénekeskönyv énekeskönyvünknek, továbbá a református éne
keskönyvnek a gyöngyszemeit is tartalmazhatná, mert szórvány- 
istentiszteleteinket igen gyakran közösen tartjuk. Kérünk a'Sajtó- 
osztálytól ingyenes szétosztásra régi megmaradt számokat az ör
vendetesen megújult tartalmú Evangélikus Életből, amelyről azon
ban sokszor az a benyomásunk, mintha nagymértékben pesti 
emberek számára íródna.

11. A  szórványmunka sok esetben ökumenikus problémává is 
válik. Ha valahol, akkor a szórványterületen nem mindig enged
hetjük meg magunknak evangélikusok 'és reformátusok azt a 
luxust, hogy külön utakon járjunk. A  szinte elárvult magyarbólyi 
evangélikusainknak 100 éves nagy templomuk van. Ugyanakkor 
csak néhány száz méterre van tőle a befejezetlen református 
templom a szabolcsi gyülekezetekből idetelepített református test
vérekkel. A  két gyülekezetnek össze lehetett volna fognia egy 
templom megtartásáért és fenntartásáért. Tudjuk, hogy az ilyen 
összefogásnak sok lélékhalászási indulat, versengés állja útját. De 
arra is van példa, hogy lehetséges a gyümölcsöző összefogás. 
Mohácsi szórványgyülekezetünk területén 4—5 református lelkész
szel működünk együtt. Két szórványunkban közös az imaházunk. 
Másutt a református imaiházakat és temetőket használjuk minden 
ellenszolgáltatás nélkül. Néha az istentiszteleti hallgatóságnak 
70—80%-át reformátusak alkotják. Mohácsi szórvápyterületünkön 
évekkel ezelőtt egy református menyasszonyt római katolikus 
vőlegényével —  kis híján a görögkeleti templomban — esketett 
össze az evangélikus lelkész.

Baranyai viszonylatban persze igen nagy probléma szórvány
híveinknek a reformátusakhoz való átmenetele. Mivel református 
gyülekezetben élik hitéletüket az 1—2 családra tehető evangéliku
sok, református családokba házasodnak, reformátusoknál konfir-
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málkodnak — gyermekeik elvesztik evangélikus öntudatukat és nem. 
kívánják az evangélikus lelkész szolgálatát.

12. Befejező gondolatok.
a) A szórványlelkészeknek a szívére helyezzük azokat a köz

ségeket, ahol csak egy evangélikus lélek vagy család van. Egye
seiknek a bekapcsolódásával erősödik az egész gyülekezetünk.

b) A lelkészutódoknál, de magunknak is jó  szolgálatot tehet 
a szórványhívek pontos „feltérképezése” .

c) Egyházunk működése országosan nincsen beállítva szórvány
egyházi struktúránkra.

d) A liturgiával foglalkozók állítsanak össze szórványokban jól 
használható rövid liturgikus rendet.

e) A hasznos lelkészi mellékfoglalkozásokkal (tanítványok vál
lalása, kukoricaföld bérelése, gépi-kötés, méhészet, cséplőgéphez 
való járás, gombatenyésztés, gyógynövények gyűjtése és egyebek) 
bánjunk nagyon óvatosan.

f) Újra és teljesen át kellene rendezni egyházmegyénknek 
Baranya megyei részét. Az átrendezés főszempontja ne az legyen, 
hogy még több községgel gyarapítsuk a lelkész nem kis gondját, 
hanem az, hogy egy ember normális ütemmel és átlagos munka
bírással szolgálhasson.

g) A  szórványmunkában nagy segítséget jelenthetne egy na
gyon egyszerű sokszorosító gép. Ilyenen lehetne mondjuk negyed
évenként gyülekezeti híreket, vagy egy-egy igehirdetést eljuttatni 
egyházközségünk szórványhíveihez.

h) Ne akarjunk a szórványokban sem mennyiségi munkát, 
végezni — a minőségi munka rovására.

i) Modern világban, modern eszközöket! Magnetofonra is gon
dolhatunk.

Komolyaik ezek a kérdések. Adjon nekünk a Szentlélek Úristen 
sok bölcsességet hozzájuk és sok felelősséget megoldásukra.

Ormos Elek és Allinger János 
mohácsi lelkész magyarbólyi lelkész

Az 1957— 58. egyházi esztendőben a délelőtti igehirdetési alapigék 
az eisenachi perikopa-rend epistolái lesznek, az oltári igék pedig az 
ó-egyházi evangéliumok. A  vasárnap délutáni istentiszteletek szabad 
textusok alapján történhetnek. A  vasárnap délelőtti szószéki igéket 
„Az ige hirdető műhelyé” -ben, az oltári igéket pedig az „Oltári imád
ságok” élén közli folyamatosan folyóiratunk.
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K e l e t - N é m e t o r s z á g b a n

Július hónapban három hetet tölthettem a Német Demokra
tikus Köztársaság területén. Utamon a szászországi evangélikus 
egyház több gyülekezetével és intézményével s a Gustav Adóit 
Werk munkájával ismerkedtem meg, — már amennyire ilyen 
rövid idő alatt lehetséges volt. Üti jegyzeteimben lapozgatva sze
retnék néhány tapasztalatomról beszámolni.

Hatalmas templomok

A szászországi lutheránus egyház — tudomásom szerint a 
lélekszámra nézve legnagyobb németországi evangélikus egyház- 
test: négymillió tagot számlál. Hazai viszonyaink után meglepőek 
és érdekesek egy ekkora egyháztest arányai. Az ezerlelkes gyüle
kezet itt már szór
ványnak számít —  ha 
történetesen más val
lásé környezetben él 
—, ami persze ritka 
eset, hiszen a lakosság 
túlnyomó többsége 
evangélikus. Szászor
szágban egyébként 
van még egy másik, 
lélekszámra sokkal ki
sebb, evangélikus egy
ház is, amely az uniált 
egyházhoz tartozik.

A többnyire mam- 
mutlétszámú gyüleke
zetek győzelmesen át
élt ellenreformációs 
harc emlékét idézik.
Hatalmas, ősi sokszáz
éves templomok, kö
zépkori dómok tornyai 
teszik jellegzetessé a 
festői városkák város
képét. Némelyik gyü
lekezetnek három 
temploma is van, a 
legfiatalabb is van
vagy hatszáz éves. 
Legtöbben érintetlenül A meisseni dóm
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áll a felbecsülhetetlen értékű középkori faragott szárnyasoltár; 
néha a mellékoltárok szobrai, képei is még a helyükön van
nak. Olykor inkább múzeumban érzi az ember magát, mint evan
gélikus templomban. Egy ilyen épületben hétköznap délután szem
lélődve egyszercsak megzendült fejem felett az orgona: Bach 
darabot intonált a láthatatlan művész. S csodálatosan, a Bach- 
muzsika mindjárt evangélikus hangulatot árasztott a középkori 
levegőbe.

A hatalmas templomok fenntartása, karbantartása, fűtése stb. 
nem könnyű kérdés és sok fejtörést okoz az egyházi vezetőségnek. 
A nem prédikációs istentiszteletre épített templomhajókba utólag 
betelepített padsorok jó részéből vagy az oltárt, vagy a szószéket 
nem látni, hiszen az oltár a templomnak sokszor harmadát kitevő 
szentély-apszisz végében áll. így azután a lipcsei Tamás^templom- 
ban második szükségoltárt létesítettek a templom középpontjában 
levő szószék tövében. Itt végzik a gyermek-istentiszteleteket, néha 
esküvőket, s itt szenteltek ottlétemkor két teológust lelkésszé. Esti 
istentiszteleteken s általában, ha kislétszámú gyülekezet van je
len, az egész gyülekezet elfér a szentélyben.

Mert bizony a templomok nem túlságosan teltek, legalábbis 
a  gyülekezetek lélekszámához képest. Pedig általában jól prédi
kálnak ezekben a templomokban, — úgy vélem a prédikációs szín
vonal átlagban magasabb a mienkénél. Közös nagy problémánk, 
amint arról testvéri beszélgetések alkalmával mindig újra meg
győződtem: Miről, hogyan prédikáljunk, hogy közelíthetjük meg 
Isten igéjével a ma emberét, Jó, hogy — úgy látszik — ez a közép
ponti kérdés lett szinte a világkeresztyénségnek s ezen belül evan
gélikus egyházunknak különösképpen is (a VELKD — a német- 
országi egyesült lutheránus egyház — ezévi zsinatának is főtémája 
volt!) a nagy kérdésévé. S jó volt tapasztalni, hogy ez a kérdés 
nemcsak zsinatok, konferenciák, professzorok munkaasztalán forog, 
hanem ott él és ég a papi dolgozószobák levegőjében.

Közös kérdések

Általában jó volt mindig újra átélni a kérdéseknek és a meg
oldások keresésének közösségét. Mindig újra megértőén bólintot
tunk reá egymás felvetett kérdéseire: igen, igen ezzel birkózunk 
mi is. Nem kis része volt ebben egyházaink sok tekintetben ha
sonló helyzetének, elhelyezkedésének a világnak azon a felén, ahol 
a szocializmust építő országok vannak. Ügy láttuk, hogy az egy
házi szolgálat új formáinak keresésében sokat tanulhatunk egy
mástól. A külső körülményeken kívül és felül természetesen a 
lutheri reformáció sok közös hagyománya is erős kapocs egyhá
zaink között. Kétségtelen, hogy az evangélikus keresztyénség élet
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formái nem véletlenül alakultak ki éppen Középeurópában hason
lóan. Az Elba mentén, sokszor úgy éreztem, hogy a Duna nincsen 
is olyan messze ide.

A schmeckwitzi evangélikus templom

A testvéri szeretet, vendégbarátság, amivel fogadtak min
denütt, lenyűgöző és megindító volt. Bizonyára nem személyem
nek, hanem a „kis Magyarország Lutherániája” küldöttének szólt, 
aki hosszú idő után szinte elsőnek érkezett a kies lausitzi tájakra. 
Terjedelmes paplakok — 10— 12 szobásak — nyíltak meg s fogad
tak széles, faburkolatú falaik hűvösségébe a rekkenő kánikulában. 
Nagyon üdítő volt némely helyen a mienknél még sok tekintet
ben patriarchálisabb családi élet nyugodt ritmusán elpihenni (erre 
persze sajnos kevés időm maradt sok szolgálatom mellett). Gong
szóra ültünk asztalhoz reggel, délben, este s nem kellett mellőle 
hajszoltan felugrani. Az asztali beszélgetés itt még — persze in
kább vidéken -— jó hagyomány és kedves szokás. Talán nem is 
biztos, hogy azzal a nagy sietséggel messzebbre jutunk, mint az, 
aki lassan jár, de megfontoltan lépked.

Szép istentiszteletek

A gyülekezeti élet középpontja az istentisztelet. A  gazdag és 
szép liturgiát — a pap is énekel — a gyülekezet, amennyire meg
figyelni tudtam, érti és átéli. Talán éppen a főistentisztelet forma- 
gazdagságának ellensúlyozásaképpen az egyéb gyülekezeti alkal
makon a hangnem közvetlenebb, kötetlenebbek a formák. Az egyik
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gyülekezet temető kápolnája felavatása alkalmából rendezett gyü
lekezeti délutánon a gyülekezet volt nyugalmazott lelkésze és a 
felesége humoros jelenetet adtak elő s szinte az egész gyülekezet 
bevonásával jelenítették meg igen élénk előadásban I. Kor. 12,12— 
27-et. Alapgondolat: a gyülekezet egy test, minden tagjára, ifjak,, 
öregek, presbiterek, asszonyok, stb. szükség- van. Ahogyan ezt csi
nálták, az felszabadítóan feloldott, derűs volt. Sokszor csattant fel 
közben a kacagás.

Temető-kápolna

Az egyik falusi gyülekezetben, ahol pár napot töltöttem, épp 
az egyik drezdai gyülekezet ifjúsága tartott tíznapos konferenciát. 
Nem egészen a mi fogalmaink szerinti konferencia, volt, inkább 
üdülés és épülés keveréke, s az előbbi volt túlsúlyban. Pompás kis, 
20 személyt befogadó házikó állott rendelkezésünkre, amit éppen 
az ilyen összejövetelek — ők „Rüstzeit”-nek hívják — számára 
létesített az ezerlelkes, itt szegény szórványnak számító(!) gyüle
kezet. — Általában helyiségekkel a legtöbb gyülekezet —• hazai 
viszonyainkhoz képest — fényűzően fel van szerelve. Bischofs- 
werdában talán az egész tartomány (Landeskirche) legszebb gyüle
kezeti házát volt alkalmam látni: kétemeletes palota, ahol az ajtó
kilincstől kezdve a falikarokig, faliszőnyeg, szobanövény(!), nylon- 
behuzatú bútorzat, stb. egységes, művészi elgondolás terméke volt. 
Általában sokat adnak arra, hogy minden épület, berendezés ízlé
ses és stílusos legyen. — Pulsnitzban a dóm egyik kápolnájában 
láttam a Ziegenbalg-múzeumot (ez a nagy misszionárius szülő
városa), amely nemcsak anyagában, hanem az anyag „tálalásában”- 
is élvezetes látványosság volt.
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Egyik alkalommal esti imaórai szolgálatra kértek fel. Nem kis 
meglepetésemre az „imaórát” a kamenzi székesegyházban, a 
szentélyben tartottulk, Luther-kaibátban, az oltár előtt, liturgikus 
keretben. A prédikáció után a közös imádság responzórikus jellegű 
volt: a liturgus imádságfelhívására a gyülekezet fennhangon kö
zösen mondott, kötött szövegű, imádsággal válaszolt. Nekem, meg
vallom, nagyon tetszett az „imaóra” ilyen megoldása.

Sokat és szépen énekelnek s boldogan használják az új, im
már egész Németországban egységes evangélikus énekeskönyvet, 
amelyben természetesen az összes ’stentiszteleti rendek szövege 
is benne van.

Az „imaóra” helye: a kamenzi nagytemplom
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Hivatás-konferenciák

Meissenben, a porcelán városában, alkalmam volt tanulmá
nyozni az „Evangelische Akademie” intézményét. Az ősi dóm — 
talán Németország legszebb temploma — tövében virult ki ez az 
egyik legmodernebb munkaága a német evangélikusságnak. Ma 
már szinte minden Landeskirchének megvan a maga Egyházi 
Akadémiája. Megszakítás nélkül januártól decemberig tartanak itt 
általában 3—5 napos összejöveteleket különféle témákról különféle 
hallgatóság számára. Például: Parasztoknak a paraszti élet kérdé
seiről, a házasságról házasoknak és' ifjúságnak külön, a dolgozó 
nők életéről, teológiára készülő érettségizetteknek, fiatalabb lel
készeknek és feleségeiknek, a keresztyén nevelés alapkérdései
ről, evangélikus könyvkereskedőknek (!)

Konferenciázó telep hálórészlete

az egyházművészetről, 
az igehirdetésről, ko
runk keresztyén iro
dalmáról, a diakonia 
munkásai számára stb. 
A cél: egyfelől az egy
házi szolgálat egyes 
munkaágainak mun
kásait összegyűjteni; 
másfelől megközelíteni 
a gyülekezet „perem
lakóit” , akiket egyéb 
egyházi alkalmakra 
nem igen lehet be
gyűjteni. Az előadá
sok s általában az 
egész szellemi nívó, 
úgy láttam, jóval igé
nyesebb, mint a mi át

lagkonferenciáinkon, 
ami részben az ottani 
emberek inteléktuáli- 
sabb beállítottságával 
is magyarázható. A 
személyi tényezők per
sze itt is döntőek (hol 
nem?!). A meisseni 
Akadémia lelke egy 
lelkes, ragyogó idős 

lelkész-házaspár, 
Muntschickék, akik 
villaszerű hatalmas 
házukban teremtettek
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otthont az akadémiának. A hallatlan ízléssel, pompás bútorakkal, 
képekkel, műtárgyakkal berendezett épületben — mint vezetőim 
tréfásan mondották — nem lehet tudni hol végződik a magánlakás 
és hol kezdődik az Akadémia. S talán éppen ezért van az egésznek 
olyan légköre, ahol az ember azonnal otthon érzi magát. S ez már 
— félsiker.

A másik egyházi in
tézmény, ami érdeklő
désemet felkeltette, a 
móritzfourgi — Erős 
Ágost egykori legen
dás Wasserlburg-ja kö
zelében — diakónus- 
képző intézet volt. A 
több épületből álló te
lepen négyéves tanfo
lyamon készülnek hi
vatásukra a diakónu
sok. Az erősen bib
likus jellegű alapki
képzés mellett négy
felé ágazik el — haj
lam és adottságok sze
rint — a kiképzés: 
szeretetszolgálat, peda
gógia, egyházi zene és teológia. Az egyre érezhetőbbé váló lel
készhiány miatt meg van a lehetősége annak, hogy az itt végzett 
diakónusok később, megfelelő vizsgák letétele után teljesértékű 
és -— jogú lelkészekké váljanak.

A konferenciázó hely társalgója

Papi fizetés

A szász lelkészek anyagi helyzete — úgy vettem észre — ki
egyensúlyozottabb, mint a mienk. A havi fizetések 5—800 márka 
között mozognak s azonos korú és szolgálati idejű lelkészek általá
ban azonos javadalmat élveznek, függetlenül attól, hogy kis vagy 
nagy gyülekezetben szolgálnak. A javadalomért, melynek egy ré
szét a gyülekezet, más részét a központ fizeti, az egyházi vezető
ség garanciát vállal; ha a lelkész és gyülekezete között egyenetlen
ség támad, a fizetést azért a Landeskirchenamt (püspöki hivatal) 
mindenképpen biztosítja. A püspök szinte teljesen csak lelki mun
kát végez óriási kerületében. Az adminisztrációt egyrészt az egy
házjogászokból és teológusokból álló konzisztórium végzi, másrészt 
a szuperintendensek (körülbelül a mi espereseink), akiknek szinte 
püspöki jogköre van (például lelkészszentelés).
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A diakónusok és diakonisszák a gyülekezetek és intézmények 
beosztott munkásai, ezeknek a joghatósága és fegyelme alatt, anya
hajtól vagy efélétől függetlenül.

Testvéri szolgálat

A Gustav-Adolf-Werk lipcsei székházában a Rendtdorff-ház- 
ban alkalmam nyílt ennek a nagymultú intézménynek a munká
jába is betekinteni. Gennrich főtitkár és Lau elnök vezetése alatt 
all° szervezet szórváinysoraban élő vagy egyébként segélyre szo
ruló egyházakat Braziliától Szibériáig részesíti hatásos segítség
ben. Legutóbb éppen a szibériai evangélikusoknak küldöttek egy

A lipcsei Rendtorff-ház

szép harmómumot. A mi lelkészi karunknak is számos tagja élvez
hette már eddig is a GA-Werknek egyházi folyóiratokból és köny
vekből álló adományát. Az a reménységem, hogy ottlétem megerő
sítette kapcsolatainkat és új lendületet adott ennek a segélyakció
nak. Ezzel kapcsolatban itt tolmácsolom a Cl A -Work vezetőségé
nek néhány idevonatkozó kérését, amik' azt célozzák, hogy a jövő
ben a segítség rendszeresebb és hatásosabb lehessen: " 1. Akik 
könyvkéréssel fordulnak a GA-Werk központjához (Leipzig, Pisto- 
risstr. 6.), lehetőleg németül írjanak, mert a fordítás munkája 
sok időt vesz el. 2. Tegye minden kérelmező lelkiismereti kér
déssé, hogy valóban csak olyan könyveket stb. kérjen, amik szol
gálatában szükségesek. Kívánatos, hogy ne álljanak elő arányta
lanságok a könyvek juttatásában. 3. A GA-Werk csak azokat a
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könyveket tudja megküldeni, amik a 
DDR-ben jelentek meg. A kapható köny
vek jegyzékét a Lelkipásztorban folyama
tosan közölni fogjuk.

A GA-Werk központjában végzi áldo
zatos, hűséges munkáját a tőlünk elszár
mazott Kiister Katalin testvér. Jó tudni 
azt, hogy ennek a világméretekben gon
dolkodó és munkálkodó nagy evangélikus 
segélyszervezetnek a központjában egy 
hazánkfia viseli sok szeretettel szívén a 
mi gondjainkat, kéréseinket. Mindany- 
nyian sok hálával, köszönettel tartozunk 
neki s persze az egész GA-Werknek is, 
kiváló elnökének, Lau professzornak és 
agilis főtitkárának, dr. Gennridhnek.

Hazavágyók

A gyülekezetekben, amerre megfordultam, szolgálataim után 
mindig felkerestek az ott vagy a környéken élő, évekkel ezelőtt 
Németországba elszármazott evangélikus magyarok. Sokszor mesz- 
sziről, kerékpáron, autóbusszal, vonaton sereglettek oda, hogy a 
magyarországi lelkész prédikációját hallhassák — persze németül. 
Hiszen közülük sokan már alig is tudnak magyarul. Mégis meg
ható jeleit adták az édes szülőföldhöz való ragaszkodásuknak, sze- 
retetüknek. Megemlékeztek régi gyülekezetükről, lelkipásztorukról 
s kértek üdvözleteik átadására. S egy alkalommal, mialatt a paró
kián ebédhez ültünk, a folyosón felcsendült a „Kék nefelejts” dal
lama . . .  Magyar nóta „Táfelmusik”-kal kedveskedtek az üdvöz
lésemre ' odagyűlt magyarok. Feledhetetlen az ősi föld, halálig - 
hazahív az édes haza jólismert tájának minden rögje. Jó ezt meg
fontolni azoknak, akik talán könnyelműen fordítanak hátat a ma
gyar földnek.

Drezda

Kora hajnalban érkeztem az „Elbaparti Firenze” hatalmas 
pályaudvarára. Jártam már itt, de a derengő reggeli fényben bi
zony sehogysem ismertem rá a városra. Később, nappal sem. A 
régi Drezda nincs többé. Belvárosa egyetlen pusztaság. Mintha 
Budapesten a Kossuth utcától a Keleti pályaudvarig eltöröltek 
volna a föld színéről minden házat. Gazos, füves terepen futnak 
a régi utcák. A romokat már elhordták, akadálytalanul messze
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Újabban épült gyülekezeti 
terem előadóasztala fali

szőnyeggel

kalandozhat a szem — a város 
szívében. Az újjáépítő akarat 
sok impozáns létesítménye 
nem feledtetheti a pusztulás 
borzalmait. 1945. február 13. 
F.gy éjszaka hamvába roskadt 
a félmilliós város. A híres 
Zwingert most foltozgatják, 
áll újra a képtár, az Elfoa- 
hidak egy részén árad a for
galom, a Hofkirche tornya —  
a legszebb barokk torony, 
mondják — csodaképpen meg
maradt —, de az evangélikus 
Frauemkirche helyén tégla
halmaz, kiégve a királyi pa
lota, s a templomok, paloták 
hosszú sora rom, vagy helye 
sincs többé.

Aki itt körülnéz, az fogalmat kap arról, hogy mi. a totális 
háború. S annak a szívében talán mégjobban megfényesedik az 
emberiség közös kincse, a nehezen őrzött s annyit veszélyeztetett 
béke.

Groó Gyula

A Gustav-Adolf-Werktől (Leipzig, C 1. Pistorisstr. 6) kérhető köny
vek jegyzéke (a jegyzéket folyamatosan közöljük):
Albrecht Goes: Das Brandopfer (Elbeszélés)
Albrecht Goes: Unruhige Nacht (Elbeszélés)
Dániel Hoffmann: Dér Knabe im Feuer (Elbeszélés).
Dietrich Bohoeffer: Gemeinsames Leben.
Kerygma und Dogma (O. Cullmann, R. Prenter, E. Schlink, G. Merz, 

H. Vogel, stb. dolgozatai, 330. o.)
G. Wingren: Die Predigt 
E. Hornig: Dér Weg dér Weltchristenheit 
E. Schlink: Theologie dér luth. Bekenninisschriften 
D. F. Lau: Luthers Lehre von den beiden Reichen 
C. Praeschke: Das gute Wort in dér Welt.
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Üzenet az embereknek
Egy magyar újságíró interjút kért a cannes-i filmfesztivál végén 

Jean Cocteau-tól, a világhírű francia írótól. (Népszabadság, 1957. május 
19-i szám.) Ö volt a nemzetközi filmfesztivál díszelnöke. Az, amit mon
dott, nemcsak a mai átlagas filmművészetnek őszinte, bátor kritikája, 
hanem a modern embernek, különösein is az ifjúságnak reális rajza, 
amely bennünket, az egyház munkásait külön is érdekelhet.

„A  fesztivál engem elszomorít — mondja és kesernyésen elmoso
lyodik. — Jelentkezett egy-két bátor és jó film, amely üzenet, üzenet 
a embereknek. A bemutatott filmek zöme azonban, kietlenségről vall: 
egy szomorú menekülésről. Az emberek menekülnek, a rizsföldről a 
nyomorgó japán paraszt, mert nem tud megélni belőle (Rizsföldek 
népe), a tengerről a kanadai rákhalász, mert eltűnt vizeiről a homár 
(Déli dagály), menekülnek a vámsokból, minden ország New Yorkjai
ból, ahol isznak és unatkoznak (Legénybúcsú). Az ifjúság inálunk unat
kozik; úgy érzi, valamit tennie kell, de kívülről várja a lökést, ami 
útnak indítja: ez a taszítás legtöbbször a' háború, vagy más hasonló. 
Az ellenállás, a harc remek dolog, a fiatalság szemmelláthatóiag jól 
érzi magát a barikádokon: ezt mutatja például a varsói felkelésről 
szóló film. A fiatalok világszerte útjukat keresik, csatangolnak, rabol
nak, ami a lázadás vagy az öngyilkosság egyik formája, unalomból 
kockára teszik a maguk és mások életét. A tévelygő ifjúság világ
problémájához nyúl a maguk filmje is. A Két vallomást — nem mint 
zsűritag, hanem mint barátjuk mondom ezt — jó szándékú és becsületes 
filmnek látom. Nem ment a hibáktól.”

„Visszatérve a mi ifjú nemzedékünk és a mi filmjeink problémá
jához: talán a nevelés hibája is, hogy a fiatalok, ha drámát akarnak, 
ezt csak kívülről kaphatják meg. A szívük és az agyuk egyaránt üres: 
belőlük, belülről, nem telik sokra. De ha lövöldözni lehet? Mindjárt 
más! Az úttévesztett és útkereső, de unatkozó és tennivágyó fiatal em
berek alkoholba (vagy más bódítószerekbe) és verekedésbe (minden 
műfaj, egészen a háborúig) merülnek. A film ma még csak tükrözi 
ezt a menekülést, vagy legjobb esetben féltő, riadozó üzenettel fordul 
az emberekhez, de még nem találta meg sehol a nagy megoldást. A film
művészet. akárcsak az irodalom, ma mindenütt keresi az érvényes 
feleletet.”

„Sokat beszélnek a vasfüggönyről. Még többet kellene beszélni 
a filmművészetben aranyfüggönyről, mert ez a legveszélyesebb so
rompó, ez a valóban áthatolhatatlan akadály. A film sokba kerül, ez 
a baj. Minél több pénz van benne, annál döntőbb a pénzemberek 
szava. Pedig például csak dollárral nem lehet igazi filmet csinálni.”

Drámaibb szavakkal aligha lehetett volna leírni azt a, lelki válságot, 
amelyet a filmek csak feltárnak a század emberének életéből.

Menekülő em ber. . .  Unatkozó, üres, céltalan fiatalok. . .  És az 
„aranyfüggöny” , meg sokféle más „függöny”, mely nem engedi, hogy 
igazi üzenetté váljon a legtöbb film az embereknek, az élet/ örök kér
dései között vergődő, utat kereső embereknek.

Jaj, csak szakadna le a szószék „függönye” , amely elválasztja az 
igehirdetőt az élettől, hogy nem ugyan a film hatásos eszközeivel, de 
az egyszerű igehirdetés Szentlélektol kapott dünamiszával, erejével 
felelne azokra az élet-problémákra, amelyeket filmek sokszor csak 
menmutatnak. de mea nem oldanak. V.
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Felkészülés a hitoktatásra
Az eredményes hitoktatói munkának egyik jelentős feltétele a terv- 

szerűség. Ez nemcsak az óráról órára való lelkiismeretes felkészülést 
jelenti, hanem az egész hitoktatási év egységes kialakítását.

E tanévre való felkészülésnél az elmúlt évi munkánk számbavételé
ből lehet kiindulni. Az eredmények és kudarcok felmérése, a hiányossá
gok megállapítása máris bizonyos szempontok felismeréséhez vezet.

Célkitűzés

A missziói parancsban van adva számunkra a gyermekek között való 
szolgálatunk Jézus Krisztus által meghatározott örök célja. Tanítvá
nyokká kell tenni a reánkbízottakat, akik a szent keresztségben Jézus 
Krisztus Egyházának gyermekei lettek. Élő hitre kell elvezetnünk a gyer
mekeket. Az Ágostai Hitvallás tanítása szerint a hitet egyedül a Szent
lélek ébreszti, ahol és amikor ő akarja. Ez azonban nem ment fel bennün
ket a céltudatos szolgálat alól.

A  végső célkitűzés szem előtt tartása mellett kívánatos évről évre 
egy kisebb célt is magunk elé tűzni. Ilyenekre gondolhatunk: Önálló 
imádkozó életre való vezetés; személyes kapcsolat megteremtése gyer
mekekkel és a szülőkkel: a gyermekek lelki élete figyelemmel kísérést; 
hitbeli ismeretek pontos elsajátítása; rendszeres bibliaolvasásra való 
elvezetés stb.

Tananyag felosztása

A szeptember közepétől május végéig terjedő hitoktatási időben 30 
hitoktatási órával számolhatunk, heti 1 órai hitoktatás mellett. Május 
hónapot ismétlésre kell hagynunk. A megmaradó 26 tanítási hét a kö
vetkezőképpen osztható fel: Mivel évről évre változik a hitoktatásban ré
szesülő gyermekek száma, s mivel biztos alapra nem építhetünk, az első 
6 órát, minden csoportban, az alapvető ismeretek közlésére kell szán

nunk. Az első órák így alakulhatnak:
1. óra: Névsor készítése, órarend közlése, segédeszközök számbavétele, 

hitoktatás célkitűzésének megbeszélése, gyermekek megismerése, 2. óra: 
Evangélikus keresztyén voltunk ismertetése. („Evangélium", Jézus Krisz
tus a Megváltónk! Köszöntésünk. Jelvényünk.) 3. óra: Templom, isten- 
tiszteleti élet. (Istennel való közösségünk.) 4. óra: Biblia, bibliaolvastat ás. 
<Az alsó tagozatban a bibliai történetek és egyéb történetek közötti kü
lönbségre mutatunk rá. Tájékozódunk afelől, hogy a gyermekek milyen 
bibliaismerettel rendelkeznek, milyen bibliai történetet, aranymondád 
tudnak. Felső tagozatban a bibliaolvasás gyakorlati kérdéseit vesszük 
sorba, érintve röviden az egyetemes és különös kijelentést.) 5. óra: Imád
ságok. (Az imádkozás elvi és gyakorlati kérdéseit vesszük sorba. Lehető-
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lég minden gyermeket külön-külön megszólaltatva, a gyermekek imád
kozó élete felől tájékozódunk. A hiányok ismerete után dönthetünk afe
lől, hogy milyen imádságot kell tanítanunk.) 6. óra: Éneklés, énekes
könyv forgatása. (Az alsó tagozatban számba vesszük az ismert éneke
ket, a felsőben az énekeskönyv forgatására tanítjuk meg a gyerme

keket.)
A fenti 6 órát leszámítva 20 tanítási egységgel kell számolnunk, heti 

1 órás oktatás mellett. Az ez évi hittanianyag válogatásához segítséget 
nyújt a Lelkipásztor 1950. évi október havi számában olvasható cikk: 
„Beszámoló a nyári kateehetikai konferenciákról". (A legszükségesebb 
anyag felsorolását olvashatjuk a 386. oldalon.).

Az óra beosztása

a) Imádságok óra elején és végén. Használható a templomba érke
zéskor és templomból távozáskor mondható imádság. (Kér. Énekeskönyv 
imádságos rész, 405. és 406. oldal.) Ezenkívül zsoltárokból vett igéket is 
imádkozhatunk. Az imádságok váltogatásával kerülhetjük el a m-egszo- 
kottságot.

b) Énekek. A gyülekezeti énekeken kívül az alsó tagozatban gyermek
énekeket, a felsőben pedig kánonokat taníthatunk, illetve ismételhetünk. 
Az énekek kiválogatásán1 kívül már most gondolnunk kell arra, hogy 
pontosan begyakoroljuk azokat mi magunk. Csak biztos énektudással 
lehet éneket vezetni.

c) Bibliaolvasás. Az alsó tagozatban minden órát egy-egy bibliai mon
dás tanításával kezdhetünk meg. Tájékozódva a gyermekek bitbliaismere- 
tében, minden tanítási egységhez kell választanunk egy-egy bibliai mon
dást. Ezt a mondást felírhatjuk a táblára, s a gyermekek beírhatják a 
füzetükbe. Ha többször ismételjük a mondásokat, a gyermekek az év 
végére megtanulják. A mondásokat határozott szempontok szerint válo
gathatjuk ki (-egyházi esztendő, imádságok, Jézus igéi stb.). A felső ta
gozatban minden órát bibliaolvasással kezdünk. Itt is kívánatos az egész 
évre előre kiválasztani az irányvonalat -(üdvtörténet igéi, vasárnapi evan
géliumok, Jézus élete stb.). Minden óra végén egy bibliai rész elolvasá
sát házi feladatként jelölhetjük meg. Itt is határozott irányt kell követ
nünk (egy bibliai könyv folyamatos olvasása, az óra anyagát elmélyítő 
igék kikeresése, stb.). Mivel a házifeladat elvégzését ellenőriznünk kell, s 
az otthoni bibliaolvasással a naponkinti rendszeres bibliaolvasáshoz 
akarjuk elvezetni a gyermekeket, azért nem elegendő az elolvasandó rész 
egyszerű megjelölése. Kívánatos minden feladott bibliai résszel kapcso
latosan kérdéseket felt-enoi, amire írásban kell választ admli. Lehetnek 
ezek állandó kérdések, melyekre -minden ige olvasása után válaszolni 
kell (Milyennek ismerem itt meg Jézust? Mit kíván tőlem? Mit ígér 
nékem? Melyik verset nem értem? Lásd: „Gyermekek bibliaolvasása 
otthon.'’ Görög Tibor. Vasárnapi iskolai vezető. 1946. decemberi száma, 
22. oldal). De feladhatunk minden igéhez más és mais kérdés-éket is.
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— Egy másaik módja a bibliaolvastatásnak az, hogy húzzák alá feketével 
a bűnre vonatkozó helyeket, pirossal Isten szeretetével és Jézus v á l 
ságával foglalkozóikat, zölddel az ígéreteiket, kékkel a hitet, hűséget 
tárgyalókat.

d) Kátéanyag. Az alsó tagozatban a Tízparancsolat, Miatyár.ik, Apos
toli Hitvallás, a felső tagozatban ezeken kívül az úrvacsora és a kereszt- 
ség szereztetési igédnek gyakorlására kell gondolnunk. Ezt a kátéanyagot
— kisebb egységekre bontva — bele kell építenünk az egész évi 
anyagba.

e) Oktatási anyag. Ezévi tantervűinket óránkénti egységekre kell. 
bontani. Osztatlan tanítás esetén — amennyiben mód van arra, hogy 
a kisebb csoportokkal külön is foglalkozzunk (I. és Ií. vagy III. és IV. 
vagy I—IV. osztály),, úgy a csendes foglalkoztatás anyagát is össze kell 
gyűjtenünk. (Rajz elkészítése, énekvers leírása, bibliai történet elol
vasása stb.)

Gondot kell fordítanunk a szemléletes oktatásra. A bibliai történe
teket vagy énekeket rajzzal illusztrálhatjuk. (Szempontokat nyújtó cik
keik: „Szemléltetés a valláistanításiban lélektani szempontból.” Lelki- 
pásztor, 1944. január. 42. o.) — „Jelképes ábrázolás.” Vasárnapi iskolai 
vezető. 1947. március, 38. oldal. — „Érdekes hittanórák.” Lelkipásztor, 
1950. április. 93. oldal. — „Tanítsuk az egész gyülekezetét. Vegyük ke
zünkbe a krétát.” Lelkipásztor, 1951. október. 463. Oldal.)

Mivel a hittanórákat a gyermekek számára vonzóvá, érdekessé, 
hitet munkáiévá kell tennünk, az anyag folyamatos tárgyalása mellett 
gyermeiktöriténeteket, elbeszéléseket olvashatunk fel. Ezeknek a gyűjtö
getését is már most meg kell kezdenünk. Az ünnepek előtti órákat az 
ünnepre való felkészülésre szánhatjuk. Az ünnep bibliai eseményének 
felvázolása után, megfelelő történetet vagy verset olvashatunk fel, raj
zokat készíthetünk (karácsonyi Betlehem, húsvéti igés lap stb.), amivel 
a gyermekek a szülőket meglephetik.

Segédeszközök

a) Tanmenet. Havi és heti beosztását tartalmazza egész évi hit
oktatási anyagunknak. Elkészíthetjük csoportomként, de egybe is dol
gozhatjuk valamennyi csoport anyagát.

b) Hitoktatási napló. Beosztása: Dátum, osztály, oktatási egység: 
száma, igazolás, látogatás, jegyzet, óraszám. Annyi naplót kell készí
tenünk, ahány iskolában tanítunk, mert ezekből a naplókból vezetjük be 
— amennyiben szükséges — az iskola hitoktatási naplójába az elvégzett 
anyagot.

c) Névsor. Beosztása: Név, lakcím, dátum, hittanóra és istentisz
telet. Legcélszerűbb a névsort elemiista kockás füzetbe elkészíteni s 
kereszttel a jelenlétet, mínusz-jellel a hiányzást jelölni. így állandóan 
világos képet kapunk egy-egy növendék óralátogatásiáról és istentiszteleti 
részvételéről.
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d) Óravázlat. Tanítási egységemként ebbe rögzítjük óráról órára 
készülésünk anyagát. Kívánatos külön csoportosítanunk a könnyebb 
áttekinthetőség és az állandó ismétlési lehetőség kedvéért az éneke
ket, bibliai mondásokat és az óra elején s végén mondott imádságokat. 
Amennyiben könyv használata nélkül tanítunk — visszatérő kérdések
kel folyamatosan ismételve az anyagot, amíg el nem sajátítják a gyer
mekek —, úgy kívánatos a kérdéseinket is külön csoportosítanunk, hogy 
mindig ugyanazokat a kérdéseket tegyük fel.

e) „Hittanfüzet.’’ Ezt a gyermekek készítik. Óráról órára ebbe írják 
bele a dátumot, óraszámot, aranymondást, feladatokat s az órán készí
tett rajzokat. Mivel a hittankönyvben nincs benne mindéin ének, amit 
taníthatunk, s több csoport tanítása esetén közösen csak úgy énekel
hetünk, ha a hittankönyvben hiányzó énekeket leíratjuk a füzetbe, 
ezért az énekeket a hittanfüzetbe külön írassuk be. Ugyancsak külön 
helyre kell gyűjtenünk az alsós tagozatnál az órát kezdő aranymondá- 
sökat is.

Szülőkkel való kapcsolat

A lelkészek nem végezhetnek eredményes munkát a szülők támo
gatása nélkül. A gyermekekkel való foglalkozás mellett a szülőkkel való 
kapcsolat megteremtése is igen fontos. Munkaév elején, a tanrend és 
hitoktatási terveink végleges kialakulása után megbeszélést tarthatunk 
a szülőkkel. Ezt éviközben is megismételhetjük. (A megbeszéléseikhez 
szempontokat adó cikkek: „Szülők iskolája.” Lelkipásztor, 1948. szept.— 
okt. 24—36. Oldal. — „Szülők Isten előtt.” Lelkipásztor, 1949. szept.— 
okt. 14—20. oldal.)

A gyermekek rendszeres látogatása is jelentős mértékben elősegíti 
az eredményes hitoktatói szolgálatunkat.

„Óva intünk mindenkit, hogy minden problémájának megoldását 
tantervektől, tananyagbeosztástól, tankönyvektől, vezérkönyvektől és ál
talában felsőbb intézkedésektől várja, mert nincs és nem is készíthető 
minden helyzetre és minden időre megfelelő tanterv és tankönyv. Hit
oktatói munkánk anyagával való vívódást, a jobb módszer keresését és 
mindenek fölött a reáník bízott gyermekek hitéért és üdvösségért való 
tusakodást senki meg nem spórolhatja magának.” (Prőhle Károly. 
Lelkipásztor, 1950. 389. o.)

Ferenczy Zoltán
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Az egyház „rejtett" békeszolgálata
Az elmúlt hónapok során több megnyilatkozása volt az egyházunk 

hivatalos szerveként működő evangélikus békebizottságnak. Ezeknek 
a nyilatkozatoknak az a jelentősége, hogy dokumentálják az egyház 
békeakaratát.

Nem lekicsinyítendő azonban az a szolgálat sem, amely nem így, 
hivatalosan, hanem spontán történik s nem is a nagy nyilvánosság előtt> 
hanem egyes igehirdetési alkalmak szűkebb hallgatóságának körében. 
Ennek azért van nagy erkölcsi súlya, mert Isten Igéjének közvetlen 
indítására fakadt fel és olvadt bele Isten mai szavának egyéb mon
danivalójába.

Nyilván lehetne sok kis részletet idézni igehirdetésekből, ahol meg
csillan ezt a gondolat. Most csak egy nyári konferencia két mozzanatát 
említjük.

Balatoni este. A távolból ezüstösen csillámuk a víztükör és viliódzva 
világítanak Keszthely lámpái. A tábortűz körül szép sereg ül, fiatalok 
és idősek. Kiemelkedő esti alkalomnak számít ez az együttlét a többi 
napok sorában. A programot fiatalok adják. Azt az átkot mutatják be 
versben és prózában, amely az első bűneset óta rajta van az emberiségen. 
Az összekötő szöveg még jobban elmélyíti néhány megrázó költemény 
hatását. És ekkor egy drámai férfihang felolvas egy elbeszélést, amely 
néhámy hónappal ezelőtt jelent meg. Soha még ilyen közel szívünkön 
és idegeinken nem éreztük, hogy mit jelent a mai háborús veszély a 
világnak. A sötét éjszakában, a nagy csendben megjelent szemünk előtt 
egy eljövendő háború elképzelt jelenete. Rádióaktív sugárzás ellen védő, 
nehéz gumiruhában botorkál egy férfi az atomtámadás után a romok 
közt. Sehol egy élő lény. Itt csak ő maradt élve? Bármilyen fárasztó 
is a gyaloglás, megy, hogy kiérjen a sugárzástól fertőzött területről. Ezt 
a rettenetes utat lélegzetvisszafojtva kísérjük. És közben összetalálkozik 
egy másik vánszorgó alakkal: egy hasonló védőruhás nővel. Ügy látszik, 
ezen a környéken mindenki más elpusztult. Ahogy szétné'znek, ahogyan 
megszorítják egymás kezét, ahogyan a pusztulás csendje körülveszi 
őket — olyannak tetsződnek, mintha modern özönvíz után léptek volna 
ki a bárkából a megítélt földre. Mögöttük pedig égig kúszó füstfelhő 
terpeszkedik a látóhatárra: nagy gombaalakú árny az elpusztult város 
romjai fölött. „A gomba” — erényi volt az elbeszélés címe, de nem kies 
erdei séták emléke villant meg bennünk, hanem borzongás futott végig 
rajtunk a tábortűz rőt világosságában.

És másnap reggel — ez nem volt így időzítve, hiszen a tábortűz 
alkalmi rendezés volt — a reggeli áhítat éppen Malakiás könyvének 
végéhez ért. Az Ószövetség utölsó szavai is előkerültek: „ . . .  hogy el ne 
jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal” (4, 6) Félelmetesen időszerű
nek éreztük ezt a bibliai mondatot. Isten komoly megtérésre akar 
indítani és „az atyák szívét a fiákhoz, a fiák sz.ívét az atyákhoz” (4, 5), 
a népek szívét pedig egymáshoz akarja fordítani, hogy rá ne zúduljon 
az átok az emberiségre ezekben az időkben.

Ilyen és hasonló szemecskékből tevődik össze az a rejtett, de szép 
evangéliumi szolgálat, amelyet egyházunk a „szürke” igehirdetésekben 
és imádságokban végez Isten követségében a népek fölé tornyosuló 
fenyegető felhő elhárításáért.
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Dr. Masznyik Endre
Az első evangélikus teológus, dr. Masznyik Endre születésének 

100. és halálának 30. éves fordulóján vagyunk. Volt idő hazai evangé
likus és református, sőt római katolikus egyházi vonatkozásokban is, 
amikor az ő személye volt a legtöbbet emlegetett.

Miért? A pozsonyi teológiának fiatal tanára üstökösként jelenik 
meg a teológiai munkálkodás területén. Egy emberöltő alatt a következő

munkáit bocsátja nyilvánosság elé: Evangélikus dogmatika, Jézus élete, 
Pál apostol élete, Luther Márton élete, Pál apostol leveleinek magyará
zatai és az Üjszövetség fordítása. Évszámokban 1888-tól 1917-ig tart 
ez az irodalmi termés. Közben fulmináns tanulmánya jelenik meg e 
címen: Voltak-e Jézusnak testvérei? S amikor ez az írása napvilágot 
látott, hazánkban erősen fogyott a Budapesti Hírlap című napilap, mert 
Masznyik tanulmánya után ez a napilap nyitotta meg hasábjait a széles
körű vita számára. Ezért látható könyvtárainkban a Budapesti Hírlap 
1906-ios évfolyama, amely a vita anyagát magában foglalja.
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Természeteden eme nagy művein kívül több kisebb tanulmánya 
látott napvilágot: A mi otthonunk, A gondolat, a Teológiai Szaklap és 
a Protestáns Szemle hasábjain. Rengeteg cikket írt az Evangélikus 
Őrálló első évfolyamaiban iis. Sokszor szerepelt egyházi gyűléseken 
s felszólalásainak és előadásainak mindig átütő sikere volt.. Nagyon 
szeretett prédikálni s valahányszor nyári vakációját vidéken töltötte, 
egyetlen vasárnapot sem mulasztott el úgy, (hogy ne prédikált volna.

Tanári szolgálata utolsó éveiben jelentette meg az Isten Igéje című 
folyóiratát, amelyben a református szerzők által szerkesztett Igehirdető 
című folyóirat helyett akart e nemben tökéletesebbet alkotni és adni.

Életéinek és szolgálatának legkedvesebb helye a pozsonyi teológiai 
akadémia volt. A pozsonyi protestáns esték sorozatában minden évben 
tartott ikét-három nagy előadást, amelyekre e nagyon is kultúrváros 
közönsége mindig óriási számban jelent meg. Mindig sokat vártak 
Masznyik Endrétől és mindig sóikat is kaptak. Ezeken a protestáns 
estéken egyházi életünk kiválóságai szerepeltek. Masznyik Endre válo
gatta iki ezeket az előadókat. Egy alkalommal sikerült neki az egyik 
protestáns pozsonyi esten a római katolikus pozsonyi születésű fiatal 
Bartók Bélát is szerepeltetni, mint előadót.

Növendékei forró szeretettel csüngtek Masznyik Endre alakján. 
Egyformán szerették, mint igazgatójukat és tanárukat. Rendszeres teo
lógiai tárgyait nagy ismeretanyagának bőségében ontotta hallgatói lei
kéibe. Exegetikai óráin pedig egyenesen varázsló tudott lenni. Abban 
az időiben imég minden teológus maga készítette jegyzeteit. Megdöbbentő 
élénkséggel emlékezem arra, hogy amikor az egész ifjúságnak János 
evangélium magyarázatát adta, olyan gyönyörű ékes magyar nyelven, 
olyan szívhezszólóan nyújtotta ezt az anyagot, hogy növendékei a nagy 
élmények hatása alatt képtelenek voltak szavait följegyezni.

Teológiai álláspontját sokféleképpen méltatták és osztályozták. 
Mondták róla, hogy liberális teológus. Mondták róla azt is, hogy eklek
tikus. Érzésünk az, hogy egyik megállapítás sem helyes, az a megítélé
sünk, hogy magyar evangélikus teológus volt. Mind a három szóra erős 
hangsúlyt kell tenni, mert bebizonyosodott az, hogy a Pozsonyból 
külföldi egyetemekre ment teológus ifjúság, a legnevesebb világhíres
ségektől sem kapott azokban az anyagaikban többet, amiket a teológu
sok hazánkban Masznyik Endrétől tanultak.

Azok, akik őt hallgathatták, e neves fordulók napjaiban sokszor 
gondolnak kegyeletesen aiz elhalt tudós emlékére. Látjuk. magunké előtt 
most s, amint apró léptekkel indul a Teológia felé, fejét a földre sze
gezve, botjával időnként nagyokat suhintva siet az iskolája felé. S 
ilyenkor szövögette előadásainak mondanivalóit. S mikor a tanterem
ben, vagy az igazgatói irodájában hallgatóival találkozott, torkunkon 
akadt az a szó, amelyet róla a diákkamiarákban mondtunk: fős, azaz 
világosság. Így neveztük őt és ma is csak azt mondhatjuk, hogy életé
nek 70 évéből dr. Masznyik Endre nem volt több és kevesebb, mint 
 egyházunk világossága.

Dr. H. Gaudy László
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Egyházszakadás ?
Sréter Ferenc evangélikus lelkész, a magyarországi evangélikus gyü

lekezeti evangélizáció régebbi áldott úttörő munkása, a köréje csoporto
sult hívekkel „Evangélikus Testvérgyülekezet” néven különvált egyhá
zunktól, de az 1957. július 10-i egyetemes közgyűlésünkhöz intézett bead
ványában hangsúlyozza, hogy az evangélikus hitvallási iratokhoz hűek 
akarnak maradni és egyházunkkal testvéri kapcsolatban állni. {Az egye
temes közgyűlés határozata szeretetteljes hangon foglalkozik az üggyel, 
amelynek történeti kialakulásával itt nem foglalkozhatunk, és vissza
hívja az államtól már működési engedélyt is nyert „Testvérgyülekezetet“ 
egyházunk nagy közösségébe. Az alábbi írás ennek az ügynek teológiai 
hátterét tárja fel, amely mindnyájunkat eszmélésre indíthat. Írója egyik 
teológiailag legképzettebb segédlelkészünk, aki alkalmilag a testvérgyü- 
lekezetnél is végzi azt a szolgálatot, amellyel a „kalapácsos ember“ vé
gigkopogtatja a szerelvény tengelyeit.

Az a probléma, amit népegyházi helyzetünk felvet és a „Sréter-ügy“ 
is tartalmaz, valóban olyan, hogy azzal szembe kell néznünk, de a meg
oldást nem az egyházunktól való különválásban kell keresnünk, hanem 
az egyházunkon belül megtalálnunk, anélkül, hogy bármit is feláldoznánk 
abból az ajándékból és nagy missziói lehetőségből, amit a népegyházi 
helyzet számunkra jelent. (Szerk.)

A Sréter-ügy, több mint személyi kérdés és több mint szervezeti sza
kadás. Még nem is csupán kegyességi típus kérdéséről van szó. A szaka
dást 1954-ben az ébresztés vagy altatás kérdése robbantotta ki, most pe
dig az egyházlátás kérdése tartja fenn. A mellékkérdéseket szeretetben 
meg lehet oldani, de itt a szeretet és felelősség is a tanítás igazsága kér
désének felvetését kívánja. Ezen a ponton tanításbeli szakadás veszélye 
fenyeget.

Csak az a kérdés: ki tért el a helyes tanítástól? A Testvérgyüleke- 
zet-e, amely nem a kellő teológiai pontossággal fogalmazta nyilatkozatát, 
de — mint személyes beszélgetésben és csendes napjukon résztvéve meg
tapasztaltam — alapjában azt vallja, hogy amint az ó-Ádámmal nem 
végzünk holtig, de teljes odaszánássa'l kell küzdeni ellene, úgy az egyház
nak is az utolsó napig lesznek nem-tulajdonképpeni tagjai, de teljes erő
vel, és minden eszközzel kell küzdeni azért, hogy senkit se ringassunk 
hitrejutás nélkül külső egyháztagsága alapján hamis üdvbiztonságba, ha
nem ébresszük ezéket üdvösséges_ hitre?!

Vagy horri'bile dictu népegyházunk jelenlegi általános gyakorlata 
szakadt el saját igei-hitvallásos alapjától, mikor az istentagadók gyerme
keit is megkereszteljük, a híveket mind hívőknek tekintjük, a kulcsok 
igei-reformétori használatát mellőzzük, és a hitre még nem jutottakat 
hagyjuk kárhozatukra úrvacsorázni?!

Jó volna a lélkészi munkaközösségekben az ügy tárgyalása során a 
kérdéseket teológiailag végiggondolni, magatartásunkat az igéhez és hit
vallásainkhoz hozzámérni — s könyörögni az egyház Urának, hogy az 
igazság iránti engedelmességben, képmutatás nélküli testvérszeretetben 
egymásra találjunk, akik magunkat jóhiszeműen evangélikusoknak vall
juk: egyházunk és a Testvérgyülckezet! Zsigmondy Árpád
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Gyülekezeti munka

Munkatervek
Mostanában kell elkészíteni mindenütt egyházunkban az új munkaév 

gyülekezeti munkaterveit. Néhányat a készülőkből bemutatunk. Nem a 
nagy gyülekezetekéből, hanem a kicsikéből, az ország különböző részei
ről. Talán indításokat adhatnak másoknak is a hűséges tervezésre.

OKTÓBERTŐL — MÁRCIUSIG 
(A tordasi gyülekezet munkaterve.)

Jövel Szentlélek Űristen! A legragyogóbb tervek is üres erőlködé
sek Nélküled. Veled a legegyszerűbb munka és munkás is titokzatos- 
áldásokat (hordoz.

I. Templomi alkalmak.
1. A vasárnap délelőtti istentisztelet. Haydnként egy alkalommal a 

gyülekezet vendég-igehirdetőt hallgat. — November négy vasárnapján^ 
az egyházi év utolsó vasárnapjaim, összefüggő sorozat hangzik el: „A 
vég embereit így vigasztalja a Kezdet” címmel. A Biblia első lapjain 
megjelenő teremtő, hatalmas Űr megszólítja a végre és a holnapra 
félelemmel tekintő mai embert. Teológiai segédmunkák: Bonihoeffer: 
Schöpfung und Fali, Neuberg: Entwicklung und Schöpfung, Rád: Das 
erste Buch Mose, Stegemann: Des Allmaohtigen Sternemheere. Néha. 
jónak látszik a Bibliának egy összefüggő részletét venni a vasárnap dél
előtti nagyobb gyülekezet előtt.

2. Vasárnapi gyermekistentisztelet. A Kinderharfe-féle liturgia ke
retében dgesorozat 24 képben: „Múlandó 'dolgok Isten szolgálatában” 
címmel. (A víz, a keny/Sr, a bor, a kő, a fa, az arany, az érc, a vászon, 
a láng, a fény, a szín, a Ihamg, a ház, a kórus, az oltár, a szószék, az 
ajtók, a lépcsőik, a kehely, a fceresztelőmedence, az ablak, a kép, a 
könyv.) Segédmunka: W. Schranze: „Wásser, Brot, Wein”. (Fordítja 
Schioiz László.) Továbbá Veöreös Imre munkája a készülő „Mindnyá
junk könyve” c. kiadványból: „Az egyház élete.”

3. Vasárnapi estók. „Múlandó dolgók Isten szolgálatában.” Az előbbi 
sorozat felnőtteknek szólóan.

4. Szerda este. A  szokásos bibliaóra előtt 15 perces liturgikus áhí
tat a templomban. A napi rohanásból átvezető kíván, lenni az ige mel
letti csendes beszélgetéshez ez a templomban töltött negyedóra. Igehir
detés nincs. Egy, a bibliaóra igéjével összecsengő írásszakaszt olvasok 
fel. A  liturgia menete nagyjából a Kimdenharfe rendje. A zsoltár- és 
imádság-anyagot a „Budh dér Gottesdienste” c. ó-porosz agendából 
veszem. A templomi áhítat után bibliaóra a gyülekezeti teremben.

5. Péntek este. A hónap közepén, havonta egyszer úrvacsoraosztás. 
Előzőleg személyes beszélgetés, magángyónás.

6. Gyermekeknek •hétköznapi áhítat. Szerdán estefelé liturgiával
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rövid igehirdetések: „Csodálatos Ű r’ címmel. Jézus életén megyünk 
végig. Segédmunkáik: Giertz Bo: Mit eiigenen Augen; iSaur: Es ist dér 
Herr. — Ádventiben minden reggel '/-tS-kor ugyanez.

7. Igesorozatok, ősszel ifjúsági evangélizáció laikus fiatalok szolgá
latával. Tavasszal gyülekezeti evangélizáció.

Ezeken kívül három igesorozat lesz:
a) október 31-től november 3-ig „Isten igéje nincs bilincsbe verve” 

címmel. Okt. 31. Jászol és keresztfa. Fii. 2, 5—11. Nov. 1. (Temetőben 
és templomban.) A  sír. Máté 28, 11—20. Nov. 2. Pogány mezők. Csel. 
16, 9—12. Nov. 3. Kionyha, eke, esztergapad. Fii. 4, 4—9. 13.

b) December 1—6-ig. „Reménykedők a földön.” Zsid. 11. fejezete.
c) Február 23—25-ig. „Királyok Királya.” Saul, az erőszakos hatalmú 

— Ő hatalmas, erőszak nélkül; 1. Sám. 13, 1—14. és Máté 20, 20—34. 
Dávid, a féktelen szenvedélyű — ő  bűn nélkül szeret; 2. Sám. 12, 1—7. 
és Ján. 8, 1—11. Salamon, az állhatatlan hitű — Ő a hit bevégzője;
1. Kir. 11, 4—11. és Ján. 19, 30.

II. Bibliaórák, megbeszélések gyülekezeti helyiségben.
1. Gyülekezeti bibliaóra. „Prédikál Jézus.” Segédkönyv: Riemecker: 

Das Evangélium des Matthaus. — Havonként egy alkalommal missziói 
óra. Felolvasás Amo Lehmann: Gottes Volik in vielen Lándern c. mun
kájából és Danhauser László szerkesztésével megjelenő rendszeres misz- 
sziói tájékoztatóból. — Otthoni munkával egybekötöttem átvesszük 
Káldy Z.: Bevezetik az Újszövetségbe c. könyvének egyik részét.

2. Külön összejövetelek megbeszéléssel férfiaknak, asszonyoknak, 
ifjúságnak. „Elet istenfélelemmél” címen szociáletikai kérdéseiket beszé
lünk meg, segítségül kérve egy orvost és más előadókat. Három fő része 
lesz a megbeszéléseknek: sexuál-etiba, gazdaság-etika és politikai etika. 
Segédmunkák: Heim: Die christliche Ethilk; Lögstrup: Die ethische 
Forderung; Forell: Etics of Decision. Amennyiben lehetséges, mindegyik 
problémát egy-egy bibliai férfi-, illetve női archoz kapcsolom. — Ifjú
ságnál felolvasások is: Marg: Was töricht ist var dér Welt (Egy fiatal 
római levelei); Schwede: Kinder eines Vaters; Haug: Dér Gottes- 
brunnen.

3. Gyermek-bibliakörök. Bibliaikörvezetőkkel több csoportban a Kis 
Kátéin megyünk végig. (Nagy segítség lenne, ha •— a bibliai történetek 
után — egyik évben a Kis Káté alapján haladna a sokszorosított vezér
fonal.) Majd minden órán. egy-egy éneknek a történetét ismertetjük meg 
a gyermekekkel. Segédmunka: Tekus Ottó munkája a megjelenendő 
„Mindnyájunk könyve” c. kiadványból. — Nagy érdeklődést kelt majd 
a Sajtóosztályom feldolgozás alatt levő filmsorozat levetítése is. (OT, 
ÜT, bibliai topográfia, egyháztörténet, misszió, ifjú egyházak, énekek, 
szentségek, stb.)

III. Bibliaórák házaknál, szórványban.
„Otthonok a Bibliában” : Látogatóban Noénál, Ábrahámébnál, Izsák

nál, Sámsonnál, Ruthnál, Annánál, Elánéi, Jóbnál, Bethániában, Amá- 
niásnál.

IV. Munkatársak közt.
1. Presbiterek összejövetele a hónap utolsó vasárnapján. „Az anya- 

szemtegyház vándorút ján ” címmel nagy lépésekben, mégis részletes ke
resztyén arcokkal az egyháztörténet bemutatása.

2. Gyülekezeti munkások. „Új szívvel új utakon” címmel megbeszé
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lések a szeikularizmusról, a laikus-szolgálat sokféleségéről. Segédmun
kák: E. zűr Nieden: Die Gemeinde marti dem Gottesdienst; Schmitz: 
Pietismus und Theologie; Schumann: Überwindung des Sakularismus; 
Hans de Boer: Unterwegs notiert; Krimim.: Das diakonische Amt dér 
Kirohe.

V. Egyéb alkalmak.
November 24. Az egyházi év utolsó vasárnapjának estéjén ének- 

versbetétdkkei visszanézd® az egyházi évire. Adventon kezdve, utalok 
minden állomásnál az elhangzott ige fő mondanivalójára: Isten így (nyúlt 
felénk akkor, — most sízámonkéri a gyümölcsöt.

December 1. A gyermekistentisztelteten szemléltetem az egyházi 
évet. Egy-egy gyermek verset mond az ünnepekről és kis zászlója olyan 
színű, amilyen a megjelenített egyházi időszak oltárterítője.' Közben 
énekversek. A kis zászlósok kiírat maradnak és az oltár előtt végig egy 
sorban „áll” az egyházi év.

December 25. Műsoros karácsonyi délután. Színdarab, vers, ige. 
December 31. Műsoros óév-esti együttliét.
Január 12. Házastársak szeretetvendégsége.
Január 26. Múlt évre visszatekintő közgyűlés.
Február 16. öregek szeretetvendégsége. 70 év felett levő testvéreink 

visszaemlékezéseiket mondják el.
Március 9. Vita-est. Két ember egy témáról elmondja negatív, illetve 

pozitív nézetét.
VI. Múlandó dolgok Isten szolgálatára.

Az elkövetkező időszakban a következő főbb kiadásaink lesznek: 
templomszőnyeg, villámhárító, oltártérdeplő átjavítása, orgona javítás.

Súlypontok.
Az előttünk álló időszakban különös tekintettel szeretnék lenni az 

etikai kérdésekre. Eddig már gyakran volt a súlypont dogmatikai, 
bibliaismereti egyháztörténeti kérdéseken. Most szeretném, iha ez állna 
főképpen előttünk: hogyan lesz a keresztyén ember sóvá, világítóvá 
ebben a különös mádban.

A lelkipásztori munkában a következőképpen tervezem a súlypon
tokat kialakítani:

október: ifjúsági munka, 
november: férfinmunika, 
december: házi bibliaórák, 
január: családlátogatás,
február: gyülekezeti munkások továbbképzése, 
március: öregek, szórvány-munka.
Jövel Szentlélek Úristen! Görög Tibor

„HIRDETÉSEK”, „HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK”. ..
_ (A sajókazai munkaterv)

A sajókazai egyházközség lélekszáma 899. Ebből 320 lakik az anya
gyülekezet területén, a többi pedig szórványban.. Az egyházközség tagjai 
legnagyobb részben kétlaki bányászok, kisebb részben pedig gyári mun
kások és ezért nagy az elfoglaltságuk. Az anyaegyházközségben az ötve
nes évek elején volt ugyan egy evangelizáoió, de igen nagy a közöm
bösség.
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1. Istentiszteleteik. A ielkészi munkában a döntő súlyt az isten
tiszteletekre helyezem. Ezeken az Útmutató heti igéit kívánom meg
szólaltatná. A (heti d'ge már a szomfoatesti igehirdetésben és imádságban 
is helyt kap. A  vasárnap délelőtti istentisztelet bevezető igéje is ez 
lesz. Az oltári imádságban, az igehirdetésben, és az utána való imád
ságban is megszólal ez az ige. Hasonlóképpen helyet kap a heti ige 
a délutáni imádságokban és prédikációkban is. Természetesen nem 
mereven alkarom ezt véghezvinni.

Ez a cél vezet a hirdetéseknél is. A  hirdetésekre a gyülekezet álta
lában felfigyel. Az istentiszteletek és összejövetelek meghirdetése után 
havonkénti váltással egy-egy buzdító igét mondok. Jelenleg: Zsolt 84, 11. 
A keresztelés, esiketés, temetés, úrvacsora és adakozással kapcsolatban 
egy-egy könnyen megjegyezhető tanító igát kívánok beállítani. (Pl. „A 
házasságroinitókat megítéli az Isten!”) Ezekre a súlypontba került igékre 
a hétköznapi találkozásoknál is vissza akaróik térni.

2. Bibliaórák. A szórványban is tartunk bibliaórát. Sorozatba állí
tok néhány újszövetségi nőalakot. Ez a sorozat alkalmazkodik a hónap 
első hetében ökumenikus tájékoztatáshoz, a második héten családi prob
lémához, a harmadik héten egy-egy bibliai könyv ismertetéséhez, és. a 
negyedik héten pedig egyházi sajtó ismertetéséhez. A családi problémá
nál megbeszélésre kerül a szülő, a gyermek, a testvér, a nagyszülő, a 
rokon, a bárát, a munkatárs.

Ifjúsági összejöveteleink anyagát is ilyen szempontok szerint, ter
mészetesen ifjú- és leány-alakok ismertetésével kívánom kidolgozni.

3. Látogatás. A  túlságosan elfoglalt emberek látogatása nem köny- 
nyű dolog. Kellemetlen érzés, amikor azt látni, hogy rosszkor érkeztem. 
Ez azután az egész látogatást tönkre teheti. Tusakodásaim közben 
néhány hónappal ezelőtt a házassági anyakönyviből kiírtam a házasság- 
kötési időpontokat és a házasságkötés napján’ kezdtem látogatni a csa
ládokat. Ez kezdetiben nagy meglepetést okozott és minden) esetben 
szívesen abbahagyták a munkát. Az ilyen alkalom kedvez a komoly 
beszélgetésnek. Előkerül a régi házassági emléklap a kapott igével 
együtt. Közös hálaadással és könyörgéssel fejeződik be a látogatás. A 
legkényesebb helyen sem találkoztam eddig visszautasítással. Célom 
figyelmeztetni a hálaadásra és a családnak a gyülekezetbe való beépítése.

Solymár András
A  TANYÁKON

(Részlet a csabacsüdi munkatervből)
Tanyai összejövetelek két központban, összefoglaló cím: Üzenet a 

gyülekezet különböző rétegeinek. Bevezető előadás: A gyülekezet réteg
ződésének a kérdése. Csel. 2:17—18, Ef. 6:1—9. öregeknek: 1. Tim. 5:1, 
Tit. 2:2, Pred. 12:3—9. Idős asszonyoknak: Tit. 2:3—4, 1. Timót. 5:2/a. 
Fiatal asszonyoknak: Titus 2:4/b—5, 1. Timót. 5:2/b. Fiatal embereknek: 
Titus 2:6—7, Jer. sir. 3:27—28. Férfiaknak: 1. Timót. 2:12—-13, Lk. 14: 
16—24. Asszonyoknak: 1. Timót. 2:9—15, Ef. 5—24, Péld. 31:11—12. 
Házasoknak: 1. Pét. 3:1—7, 1. Kor. 7, Ef. 5:22—33. Anyáknak: 1. Timót. 
2:15, Péld. 31:1—9. Atyáknak: Ef. 6:4. Nagyszülőknek: 2. Timót. 1:5. 
Szülőknek: 2. Kor. 12:14, Ef. 6:4|/b. Keresztszülőknek: Mk. 2:1—12. 
Gyermekeiknek: Ef. 6:1—3, 1. Timót. 5:4. Apósnak, anyósnak: Ruth 
1:8—22. Özvegyeknek: 1. Timót. 5:3—5, 11—15. Betegeknek; 2. Móz. 
15:25—26, Jak. 5:14—15, Ezs. 38:20. Testvéreknek: Zsolt. 133, Mt. 12:50. 
Ifjúságnak: Pred. 12:1—3, 15—16, 1. Timót. 4:12. Jegyeseknek: Péld. 5:3, 
13:12. Vőlegénynek, menyasszonynak: 1. Móz. 24. Magánosoknak: Pred.
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4:8—12, 1. Kor. 7:34. Konfirmandusoknak: 2. Thess. 3:2—3. Szolgák
nak, uraknak: TAt. 2:9—10, Ef. 5:5. Gyülekezeti vezetőknek és gyüle
kezetnek: Zsid. 13:7, 17—<18. Gyülekezeti munkásoknak: 1. Timót. 3:8—13. 
Gyötrődőknek: Zsid. 13:3. Zátonyi Pál

KÍSÉRLETI MUNKATERV 
(Csönge)

Két nyári hónapja vagyok gyülekezeti lelkész. Ez a körülmiálny 
annyiban játszik közre a gyülekezeti munkaterv készítésénél, hogy még 
nem ismerem a gyülekezetemet olyan jól,_hogy igazán g y ü l e k e z e t i  
munkatervet állíthatnék össze. Inkább k í s é r l e t i  munkaterv ez.

Három irányelv vezetett a tervezésnél:
Azt kell csinálnom,
a) aminek hagyománya van a gyülekezetben léte- jó is, ez a hagyo

mány;
b) ami új, de nélkülözhetetlenül hozzátartozik a gyülekezet életéhez;
c) ami gyülekezeti terem hiányában is megvalósítható.
A. munkatervben előző szolgálati helyeimen látott, hallott és kipró

bált anyagból ás hasznosítottam. A forrást mindig megjelölöm.
A tervet nem naptári rendben, hanem munkaterületenként közlöm.
Gyülekezeti bibliaóra: A  gyülekezet levele. (Efezusi ilev.) Űj-rész 

énekei.
Presbiterek bibliaórája: Gyülekezeti vezetőiknek vall az apostol. 

(Csel. 20, 17—38.) Havonként egyszer, novembertől márciusig. Aktuális 
gyülekezeti és közegyházi események, kérdések megbeszélésével.

Serdüiő-bibliaóra: Ifjak a Bibliában. A testvérek (Kain és Ábel, 
Ézsau és Jákob, József). A jófülű (Sámuel). Az apaszomorító (Absolom). 
A  barát (Jonathán). A gőgös (Góliát). A szerelmes (Sámson). Az álmos 
(Eutichus). A pénzes (Gazdag ifjú). A katona (Timótheus). A meztelen 
(Márk). A tanú (István vt.) stb. Üj-rész énekei.

Gyermekmunka:
a) Gyermekbibliakör: országos anyag.
b) Gyermékistentisztelet: Pál apostol képeskönyve. (Kecskeméti 

1955-ös anyag.) Havonként egyszer.
c) Karácsonyest a templomban: a Belmissziói Munkaprogram, 

1943—44. karácsonyi anyaga.
d) Cantate vasárnap: énekszöveg és dallam verseny.
Ádventi péntekek: Érdemesre még várni? (Tordasi anyag.) 1. Betel

jesedés helyett újabb ígéretet nyerve. (1. Móz. 17, 1—8.) '2. Nyomorú
ságok és kétségek között vergődve. (Máté 11, 2—6.) 3. Csúfolódók 
között. (2. Pét. 3, 3—ilO.) 4. Az életkor terhe alatt, (Luk. 2, 25—32.)

Böjti péntekek: A Mester böjti útja. (Csepregi Béla anyaga.)
1. Érthetetlen úticél. (Luk. 18, 31—34.) 2. Gyógyítás úfközbani. (Luk. 

18, 35—43.) 3. Útmegszakítás egy bűnösért. (Luk. 19, 1—10.) 4. Félre
értések eloszlatása útközben, (Luk. 19, 11—28.) 5. Ünnepi fogadtatás 
— -gyilkos szándék. (Luk. 19, 29—40.) 6; A megnyílt út. (Luk. 23, 39—49.)

Nagyheti sorozat: Kézről-kézre.
1. Házról-házra. (Luk. 2, 7.) 2. Kardok között. (Mt. 2, 1—18.) 3. Jó

akaró kezén. (Mt. 16, 21—25.) 4. Áruló tanítvány kezén. (Luk. 2, 1—4.) 
5. Hatalmasok kezén. (Ján. 19, 10—11.) 6. Isten kezében. (Luk. 23, 46.)
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Reformációi sorozat: országos anyag.
Szeptember 29. A templomtorony felszentelésének 60. évfordulója. 

Templomi ünnepélyen: Tornyok üzenete.
1. Bábel — templomtorony — Üj Jeruzsálem. 2. Akik építették. . .  

(Még élő építők emlékezései.) 3. Újítsuk meg! (A renoválás szükséges- 
séigónek köztudatba vitele.)

November 2. Istentisztelet a temetőben: Isten szántóföldjén: (1. Kor. 
15, 12—26.) A gyülekezet elhunyt lelkészei sírjának megkoszorúzása. 
Majd az ostffyasszonyfai gyülekezettel közös megemlékezés az Ostffyak 
templomunk mellett levő 100 éves kriptájánál. Fehér Károly

Az ismeretlen Luther
(Reformáció-heti sorozat vázlatai)

Sokan ismerjük Luther életrajzi adatait, családi körülményeit, a 95 té
tel kiszögezésének történetét, a wormsi birodalmi gyűlésen elmondott hit
vallását stb. —  mégis ismeretlen. A világtörténet egyik olyan szereplője, 
akiről és akitől nagyon sok írott emlék maradt fenn. A weimári kiadás 
nyolcvan kötetében írásait, beszédeit, levelezését találhatjuk meg —  és 
mégis ismeretlen. Ez a reformáció-heti előadássorozat gazdag életének, 
sokoldalú egyéniségének csupán néhány metszetére szeretne rámutatni és 
ezzel bővíteni a már meglevő Luther-ismeretünket.

A Z EGYHAZÉPÍTÖ LUTHER

A harcos Luther mellett szinte megfeledkezünk egyházépítő tevé
kenységéről, pedig a gyüldkezeti életet kialakító törekvései azóta egé
szen határozottak, amióta észrevette, hogy a pápasággal való szakadás 
végleges.

Az istentiszteleti élet rendezésére gondol elsősorban, 1523-ban meg
jelenik egy erre vonatkozó kisebb irata, majd 1526-ban a Nélmet mise 
és az istentisztelet rendje c. műve. Az isítentiszteletéken a nép nyelvén 
hangzó igehirdetés Ikerül a középpontba. A németre fordított latin énekek 
mellé maga is ír és másokat is biztat új énékek írására. Az esketés rend
jéről, a gyülekezet jogáról és hatalmáról, valamint a gyülekezeti pénz
tár felállításáról jelennek meg rövid írásai. Levelezéséből kitűnik,, hogy 
sokan keresték fel kérdéseikkel, amelyékre válaszolt és ezékban a leve
lekben, melyek 'gyakran egész füzetté, sőt kisebb könyvvé duzzadtak, 
az egyházi élet különféle gyakorlati kérdéseire ad bőven tanácsot.

Személyesen látogatta a gyülekezeteket, hogy a helyszínen figyelje 
és segítse az egyházi élet kialakulását. Egy ilyen látogatás eredménye 
az 1529-ben megjelént Nagy Káté, amelyet a tanítók és lelkészek részéire 
írt, valamint a Kis Káté, amely ugyanabban az éyben jelent meg a 
tanulók részére. Mindkét munkájával a helyes 'keresztyén tanítás alap
ját igyekezett lerakni a gyülekezetekben.

Professzornak hívja meg a választófejedelem az akkor alapított 
wittenbergi egyetemre. Az egyetemi ifjúsággal való személyes kapcso
latára jellemző, hogy tanítványai gyakori vendégek voltak családi ott
honában:. A  velük folytatott beszélgetések álltái (Asztali Beszélgetések) 
az egyházéipítés számos gyákarlati kérdését világítja meg. Egyetemi
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előadásai közül a legnagyobb hatással egy-egy bibliai .könyvről tartott 
magyarázatai voltaik hallgatóira. A legismertebbek a római és galata 
levélről, valamint a zsoltárokról és Mózes I. könyvéről tartott előadásai. 
Ez utóbbit halála előtt három hónappal, 1545 novemberében fejezté
be. Ezekkel az előadásokkal irányt mutatott .az egyház igehirdető tevé
kenységének.

Igehirdető szolgálata szinte állandó tevékenysége volt. A 95 tétel, 
kászögezése előtt is rendszeresen prédikál, attól kezdve pedig még 
fokozottabban. A -gyülekezetek látogatása során és otthon., Wittenibeng- 
ben, ünnepnap és hétköznap hirdeti az igét. Wartburg! magányéból 
visszatérve, Wittenibergben egy hétig minden nap prédikál. Igehirdető 
tevékenységének lényegét fejezi ki a wittenbergi városi templom oltár
képe, amelynek egyik felén .a reformátort hallgató gyülekezet látható,, 
a másik felén maga Luther, amint a szószékein áll és 'határozottan múltat 
a kép középpontjába festett feszületre. A megfeszített Krisztust hir
dette prédikációiban.. (Á Luther-rózsa eredete.)

Lelkipásztor, egyes emberek kérdéseivel foglalkozó lelki vezető is 
volt Luther. Nagy egyházszervező munkája mellett ráért válaszolni egyes 
emberek személyes kérdéseire. Nem egyszer egész könyvet ír azért, 
hogy valakinek a személyes lelki kérdését megoldja, Ilyen például a 
katonai hivatásról írott könyve, amelyet egy lovagnak ajánl, aki lellki 
kérdéseivel felkereste.
Mindezek beletartoznak Luther egyházépítő munkájába. Hogy tudott 

ennyire sokoldalú lenni és ilyen sokat dolgozni? Attól az Istentől kapta 
az erőt, akivel élő közössége volt az ige, a szentség és az imádság által.

Járőr Pál

A KATOLIKUS LUTHER

Ezen .az estén, Luther Mártonnak a római katolikus egyházhoz való- 
viszonyát vizsgáljuk. Három fejlődési fokozat — három lépcső.

1. Luther fcatolifousságának első szakaszát így jellemezhetjük:. szen
vedélyes ikatolikus! Lásd: Virág Jenő: dr. Luther Márton önmagáról, 1. 
füzet 24. oldal (kiáltás a halálveszedelemben: Ó Mária, segíts!), 25. oldal: 
Szent Annához imádkozik. Szerzetes koráról önvallomása (31. oldal)- 
A szerzetesi életet százszázalékosain éli. — De nemcsak kegyességi gya
korlata mélyen római katolikus, hanem agyával is feldolgozta a katoli
kus tanítást. Lásd: Szabó József: A nagy reformátor, 47. oldal aljától- 
— Római útja is a pápaság hű fiának mutatja (Szabó i. m). — Nem 
felületesen ismeri tehát a római katolikus egyházat, hanem benne él. 
hitével, imádságával, agyával és egész életével.

2. A második szakaszban 'Lutherre azt. mondhatjuk: kritikus katoli
kus! Lelkiismereti tuséiban jön rá a római katolicizmus lelki csődjére: 
ezen az úton nem üdvözülhet. Tapasztalatból tudja, hogy az üdvös
ségnek a római katolikus útja: vakvágány. És ugyancsak saját tapasz
talásából jön rá a .római egyház külső visszásságaira. így pl. a négyheti 
római tartózkodás ia jóhiszemű Luthert végtelenül kiábrándítja. A ibúcsú- 
cédulék árusítása .azután végképpen felháborította. . .

Mindezen belső és külső tapasztalatai ellenére nagyon alázatosan 
lett ő a katolikus egyház kritikusévá.

,,Ö, mennyi kínnal és fáradozással tudtam nagy nehezen igazolni lelkiisme- 
retemet még a Szentírás megalapozásával is, hogy nekem egymagáimnak föl 
lehetett lépnem a pápa ellen! A szívem milyen gyakran remegett és feddőzött
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és hányta a szememre az ő egyetlen, legerősebb érvüket: -Csak te vagy okos? 
a többiek mind tévednek és olyan hosszú idő óta tévedtek? De hátha te tévedsz 
és vezetsz félre tévedésekben oly sokakat, akik mindörökre elkárhoznak?«” 
(Walther: Luther jelleme. 21. o.)

És nem is akar a katolikus egyháztól elszakadni, hanem azt reméli, 
hogy lehet a visszaéléseiken seigíteni. A 95 tétel esaik szokásos vdtatkozási 
forma volt: latinul írta és tudósoknak szánta. Már 4—5 éve ismeri az. 
üdvösség evangélium útját, de nem alapít új egyházat. „Csak a gyón
tató pap lelkiismerete vezette, aki a gyóntatószékből meglátta a búcsú- 
kereskedelem rettenetes erkölcsi (és hitbeli) következményeit.” Nem 
volt tervében, hogy szélesebb körök számára közzétegye azokat. — A 
keresztyén ember szabadságáról írt művét a pápának ajánlja! — Kriti
kájában a lényegre ment: nem a pápák életét, hanem a tanítását tá
madta meg. — Nem akar ő reformátor lenni, Ihaimem csak az egy
házának keretén belül szolgálni a megújulást. De az eldobott kő meg
mozgatta közel ás távol az egyház tespedt vizeit,

önvallomása: „Isten tanácsából történt minden. Én önmagámtól soha nem 
lettem volna olyan merész, hogy megtámadjam és felbőszítsem a pápát és min
den embereket. De Isten belevezetett, mint valami gebét, melynek be van kötve: 
a szeme” . (Walther i. m. 102. oldal.)

3. És ekkor jön Luther katolikusságának harmadik szakasza. Meg
rázó jelenet vezeti be: a pápai átoikbulla. Ha nem vonja vissza a téte
leit, kiátkozzák. 1520. december 10-én járt le a 60 nap. Nagy tömeg 
a várkapu előtt, a diákok serege szétnyílik, csendben megy közöttük. 
És a pápai törvényikönyv, meg az átoklevél tűzbe hull. Az evangéliumot 
nem tagadhatja meg, inkább vállalja a római katolikus egyházból való 
kitaszítást. A  római katolikus egyház kitaszította az evangéliumért égő 
hű fiát! Ha másképp lett volna... mint Assziszi Ferenc esetében. Való
színűleg lefékeződött volna hatása: a nagy gépezet malma megőrölte 
volna a felfedezett evangéliumot. Mindenesetre Isten így akarta, hogy 
külön induljon,

Ezt a harmadik szakaszt így jellemezhetjük: mégis hűséges katoli
kus maradt! Hűséges katolikus, de nem római!

Nem lesz elfogult, elvakult. Soha nem feledkezik meg a rk. egyház 
múltjában vagy jelenében fellelhető evangéliumi kincsekről. Szemére 
hányták, hogy félig katolikus maradt. Igaz: amennyi evangéliumi ha
gyományt a katolikus egyházban talált, minid megbecsülte. Ágoston, régi 
énekek átültetése... Hangoztatta: semmiféle újítást iné kezdjenek, amíg 
nem egészein bizonyosak annak isteni jogosultsága felől, mert még, ha 
helyes is, nehéz kételyek gyötörhetik az embert. Az evangéliummal 
össze nem ütköző katolikus szokásokat meg lehet tartani. Amikor az 
egyik választófejedelem a körmeneteket és a papi díszruhákat meg 
akarta tartani, azt feleli, ha az evangélium tisztán, világosan és hatá
rozottan ihirdettetik, akkor tartsák óm meg, csak nem szabad az üdvös
séghez szükségesnek mondani őket és a lelkiismereteket megkötni 
velük. — Amikor Karlstadt a képeket a templomban összetöri, a magán- 
gyónást megszünteti, Luther nem engedi. A misét is meghagyta, csak 
az evangéliummal ellentétes részeket hagyíta ki belőle és német nyelvre 
fordította. — Luther kimondta a döntő szót: „Ami jó, azt meg akarjuk 
tartani!” A reformáció későbbi hajtásai, a kálvinizmus is másképpen 
járt el: teljesen újat akart építeni. Pedig sok drága kincse van a régi 
egyháznak, és a Szentlélek közbeeső egyházformáló munkáját nem 
szabad semmibe vennünk. * * *
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A -katolikus Luther három alakban jelent meg előttünk. A szenve
délyes katolikus a múlté. A kritikusból több lett; a protestáns egyházak 
megindítója. De a hűséges katolikus a jelené, a miénk!

így őrzi meg a lutheri reformáció a csodálatos összefüggést a régi 
idők egyházával! A mi evangélikus egyházunk születésnapja nem 1517. 
október 31., -hanem -pünkösd na-pja. Egyházunk a katolikus egyház 
megújult folytatója.

Az evangélikus emiber élesem szembemál-1 ma is a r-k. egyházzal, 
mer-t az evangéliumiolt tanításában és életében elnyomja. A pápa Mária 
testi mennybemenetelébe vetett hitet üdvdöntő ténynek mondja. Luther 
joggal mondhatta, hogy „a római kúriában amaz igazi antikrisztus 
uralkodik”. — De ugyanakkor az evangélikus ember 'boldogan őrzi a 
katolikus egyház régi szép szokásait és evangéliumi hagyományait, — 
ellentétben -a református egyházzal —, mert Luther nem akart új egy
házat alapítani, hanem a régit, az apostolok korától kezdve a refor
mációig is élő egyházat megtisztítani és folytatni.

Júd-ás l-evele 3. verse: Az egyház régi -hívőinek adatott hitért kell 
nekünk is tusakodnunk. Ezt a régi -hitet őrizzük a mi evangélikus egy
házunkban!

V.

LUTHER M AGYAR KAPCSOLATAI

A keresztyénséget felvevő magyarság a nyugati keresztyén tömbbe 
kapcsolódott be és ez már eldöntötte, -hogy a reformáció által vissza
kapott evangélium eljusson hazánkba. Ebben Luthernek személyes vo
natkozású jelentősége van.

Luther sohasem járt hazánkban. Az akkori viszonyok között valóban 
távoli ország voltunk, csak az előretörő török háborúik miatt volt raj
tunk a világ szeme, A törökkel való 'küzdelem a Ikeresztyénség ügye 
is volt, ezért Luther az itteni eseményekre figyelt, leveleiben többször 
ír erről.

Tudomásunk van arról', hogy Werbőczy István 1521-ben, Wormsban 
találkozott Lutherral. A kíváncsiság késztette erre a találkozásra. El- 
ítédőleg nyilatkozott Lutherról és megmaradt a római egyház hívének 
haláláig.

Mária királynéról tudjuk, hogy nclko-nszenvezett -a reformáció ügyé
vel. A mohácsi vész után Luther ajánló sorokkal elküldi a királynénak 
a „Négy vigasztaló zsoltárt” . Később Máriának távoznia 'kell az ország
ból, talán éppen a reformációval való -kapcsolata miatt.

Jelentősebb az a hatás, amely a wittenbergi egyetemre beiratkozott 
^magyar diákok és Luther személyes kapcsolatából fakadt. Wittenbergi 
diák volt a bibliafordító Sylvester János, a „magyar Luther” nevet kapó 
Dévai (Bíró) Mátyás, Fáber Egyed, kinek zsaltármagyarázataihoz Luther 
maga írt előszót, Stöckel Lénárt, -a -bártfai híres tanár. Ez utóbbi nevé
hez és működéséhez kapcsolódik az ún. „ötvárosi hitvallás”. És még 
sokan mások, akik valamennyien a magyar reformáció lelkes és harcos 
hívei lettek.

Meg kell említeni végül Luther és Révay Ferenc királyi szeméiy- 
nök levélváltását az úrvacsoráról való tanítás kérdésében.

*
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Luther életének és művének nagy eseményei mögött könnyű fel
ismerni Isten kezét, nemkülönben annak jelentőségét, amit az evan
gélium jelentett népünk számára történelmiünk legviharosabb századá
ban, Hihetjük, hogy Isten ajándéka volt Luther személyes kapcsolata és 
néhány levele is. Luther magyar kapcsolatai mögött is az az Isten állt 
és cselekedett, akinek az az akarata, hogy minden ember üdvözüliön: 
az akkor és ma élő magyarok is!

Kiszely Sándor

A V ÍV ÓDÓ LUTHER

Sorozatunkban ismét új Lubher-kép tárul elénk, amely talán vala
mennyi között a legmegrendítőibb. A történelmi távlat, a mindent meg
szépítő idői távolság könnyen szoborrá merevítheti Luther alakját, akit 
csak hősi pózban, Bibliával a kezében képzelünk el. A vívódó Luthert is 
meg 'kell ismernünk ahhoz, hogy teljesebb legyen Lutherről megismert 
képünk és ércbeöntött, márványba faragott szobor helyett húsból és 
vérből való ember álljon előttünk, amint annakidején a kortársai előtt 
is állt.

Sebek a küzdelemben. A  reformáció harcot jelentett mindenkinek, 
aki vállalta az evangélium tisztaságáért a szolgálatot. Abban a harcban, 
amelyben Luther állt, sebeket osztott és sebeket .kapott. AJkapott sebe
ket, sértéseket, hántásokat könnyen elfelejtette, azok azonban, amiket 
ő adott, sokszor foglalkoztatták még jóval későbben is. Ha igazság- 
érzete azt mutatta, hogy hibát követett el, méltatlanul bántott meg 
valakit, nem vonakodott a bocsániatkéréstől. A felelősség súlya alatt 
Sokszor vizsgálta, helyes volt-e az út, amelyre lépett? Nyugtalanította 
minden felvetődő, vagy ismételten előkerülő kérdés mindaddig, amíg 
nem kapott arra vonatkozólag az igéből határozott feleletet. Vívódásai
ban mindig az igéből merített erőt. Gyakran menekült a Ikeresztség 
tényéhez, mint biztos alaphoz .(meg vagyok keresztelve).

Kísértések, bűnök is voltak életében. Kísértései miatt nem panasz
kodott, inkább hálát adott, mert alázatosságra nevelték. A hiúság, a 
hatalomvágy kísértésével — mint élen járónak — gyakran kellett talál
koznia. Tiltakozik az ellen, hogy az egyházat róla nevezzék el. — Nem 
volt cégéres bűnös, amint ellenségei szeretnék feltüntetni, de kétség
telen, hogy iaz ő élíete sem volt -a bűntől mentes. Éber Mfciismerete már 
ifjú korában sók gyötrelmet okozott. Szerzetes korában önmarcainigoló 
vezékléssel akart megszabadulni bűneitől. Amikor felfedezte az evan
gélium kegyelmes Istenét, áki ingyen, kegyelemből ad bűnbocsánatot, 
rendszeresen élt a gyónás lehetőségével és az úrvacsora szentségével. 
Megrázóak kísértéseiről a feleségéhez írt utolsó levelei.

Betegségek, halálesetek. Élete utolsó évtizedében a betegség egész 
sora támadja meg testét: fuldokló köhögés, légzálsi nehézségek, szédülés, 
hasogató fejfájás és veseikő^bántalmak gyötrik. Orvosa bal lábán sebet 
nyit „szellőztető nyílásként” a kóros testnedvek eltávozására. Mindez 
figyelmezteti a közelgő halálra, amelyre maga is vágyott. Az érdek
lődőknek azért azt mondja: Jobban vagyok, mintsem megérdemelném. 
— Sokkal súlyosabb lelki vívódást jelentett Luthernek a saját beteg
ségénél szerettei halála. Az édesapja és gyermekei halála megviselte. 
Különösen a tizenhárom éves Magdolna halálát volt nehéz tudomásul 
vennie, bár a gyermek hosszú betegsége alatt imádkozott azért, hogy 
Isten szabadítsa meg a szenvedéseitől. A temetéskor pedig úgy nyilat
kozott, hogy jó helyein van gyermeke, akit Isten nemcsak a betegségtől,
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de kísértéseiktől és bűnöktől is megmentett. Nemcsak szerettei, hanem 
barátai halálhírére is könnyeiket ejt.

Mindezek a vonások, amelyek hozzátartoznak a vívódó Luther ké
péhez, megrendítőek, sőt esetleg kiábrándítóak is lehetnek egyesek szá
mára. Mielőtt azonban bárki is arra gondolna, hogy hátat fordít a 
kísértéseivel, bűneivel, emberi .gyengeségeivel vívódó Luthernek, meg. 
kell felelni még két kérdésre,

Honnan ismerjük Luther vívódásait? Magától Luthertől. írásaiban, 
'beszélgetéseiben, leveleiben, őszintén tárja fel lelkét. Egyrészt azért, 
hogy ezzel a másik emberen segítsen, hasonló helyzetben levőnek utat 
mutasson a szabadulásra. Másrészt pedig azért, hogy az emberek sze
mében állandóan növekedő tekintélyével szembeállítsa Isten tekinté
lyét és hirdesse Isten dicsőségét. Itt a magyarázata, hogy ellenségei 
miért állítottak róla annyi valótlanságot. Nem tudták elképzelni, hoev 
aki ennyi vívódásról, emberi gyengeségről beszámol nyíltan, ne lenne 
annál sokkal gyengébb, erőtlenebb. Ne magyarázzuk félre Luther őszinte 
nyilatkozatait, ne is magyarázzunk bele többet, mint amit mond.

Miért mutattam be a vívódó Luthert? Nem azért, hogy ‘kiábrándul
junk belőle, hanem inkább azért, hogy jobban ismerjük. Ne lássunk 
benne félistent, aki megvalósította előre elgondolt terveit, se csalhatat
lan pápát, akinek minden szava és tette csak jó lelhet, hanem vegyük 
észre venne az embert, aki éppen, úgy húsból és vérből volt, mint bár
melyikünk és vegyük észre a rajta keresztül munkálkodó Istent. Nem 
Luther Márton volt a reformáció elindítója és megvalósítója, hanem az 
egyház Ura, az élő Jézus Krisztus. Neki azonban úgy tetszett, hogy 
Luther által indítsa el az egyház reformációját. Szeressük ‘hát Luthert, 
a vívódó, őszinte embert és áldjuk az Istent Lutherért, az egyházért, 
a reformációért, valamint azért, hogy mi a reformáció örökösei lehetünk.

Jávor Pál

LUTH ER, A  „P O L IT IK U S "

1. Luther Márton nem volt politikus, de fellépésének lettek politi
kai következményei. Csak egy példát (Stephan Zweig után). Európa év
századokig feldarabolt állapotban volt. S akkor .hirtelen, egy csapásra, 
a föld legnagyobb hatalma egy emberre szállt. V. Károly Németország 
császára, Spanyolország királya, Olaszország ura és valamennyi új föld
rész ura. „Az ón birodalmaimban, nem nyugszik le a nap.” — Micsioda 
hatalom kellett ahhoz, hogy ezt a nagyságot néhány év alatt „lebuk
tassa! ’ „Ezt az új, robbanó erőt egy kis ismeretlen szentágostonrendi 
szerzetes, Luther Márton leikébe ássa bele a történelem.. .  Ez az egy
magában álló ember puszta betűvető kezével széttépi a katolikus hit 
egységét. . .  A reformációnak az összes német fejedelmeket meg kell 
nyerni. Amíg azután a gyors fordulat bekövetkezik és a világnak ez 
a leghatalmasabb embere, V. Károly egy jeges téli éjszakán valamennyi 
hívétől elhagyatva, siralmasan leverve, menekül hegyen-völgyön át és 
egy spanyol kolostorban keres nyugalmat. . .  A földnek éppen ez a leg- 
hatalmasialbb férfia az egyetlen a fejedelmiek évszázadokon át végig
vonuló sorában, aki önként és utálattal mond le a hatalomról. . . ” — 
Gondoljunk vissza a wormsi jelenetre. Luther nem volt ott „politikus”, 
csak nem tudott engedni Isten igéjéből. Pedig vele szemben a hatalmas 
császár állt. 20 év múlva pedig ez a császár menekül trónjáról, meg- 
útálta az uralkodást. . .  Luther nem akart politikát csinálni, de a refor-
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máeió ereje elsöpörte azt, aki útjában állott, mégha mindenható császár 
is volt az illető. — Más példákat is lehetne felhozni Luther fellépésé
nek politikai hatásaiból, amelyek világtörténelmet formáltak, de legyen 
elég ennyi tanulságul: az evangéliumnak van ilyen ereje is.

2. Luther nem. volt politikus, de hozzászólt politikai kérdésekhez. 
Két legnagyobbszabású és leginkább támadott állásfoglalása — egyik 
.„belpolitikai”, a másik „külpolitikai” kérdésben:

a) A parasztháború. Lásd 1946. iéKd Harangszó Naptárban „Luther 
és a német parasztháború” című cikket. Luther nem volt ebben a kér
désben politikus.: nem állott egyik oldalra sem. Nem volt forradalmár 
és nem lett laz urak csatlósa. Ezért mindkét oldalról hibáztatják. Az 
urak őt tették felelőssé a parasztháború kitöréséért. Masnik oldalról 
pedig meghátrálásnak látják magatartását. (Lásd Kónya Lajos verse.) 
Nem ingadozás figyelhető meg nála. Egyedül Isten igéjére méz, az ige 
pedig „kétélű kard” . A felsőbbség elleni fegyveres felkelést nemi tudja 
az igével összeegyeztetni. Akármimt vélekedünk is erről teológiailag, 
az biztos, ihioigy az ige foglya volt a lelkiismerete.

b) A török háború. 1525 előtt: A török — mondja — Isten ostora, 
amellyel bünteti, hivein-ket. A pápa a török elleni keresztes hadjáratra 
buzdít, de Isten, csapásának oka elten, a bűnök és az egyház romlása 
elten, nem lép fel.

„Dicsekszik Anglia királya, hogy a keresztyén egyház és a hit védője. Sőt 
a magyarok azzal dicsekszenek, hogy Isten védői és ezt éneklik a litániában: 
Hallgass meg minket, védelmezőidet! Az Isten az ilyesmit káromlásnak tartja.” 
(Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 94. oldal.)

1525 után: Luthert török-szimpátiával vádolják. Némelyek kívánták 
a török jövetelét és uralmát. Ezt „az én evangéliumom gyümölcsének 
mondják” (Luther). Pedig csák arról volt szó: nem tetszett neki, hogy 
elfelejtettek az emberek befelé nézni, bűnbánatot tartani, amikor közel- 

  gett a török veszély. Leginkább pedig az háborította fel, hc(gy keresz
tyén név alatt tervezték a háborút a török elten, „mintha népünk a 
keresztyének serege voinia a törökök, minit Krisztus ellenségei ellen’’. 
{I. m. 98. oldal.) A törökkel telten bünteti a világot. A lelkészek intsék 
a népet a bűnbánatra és az imádságra. A küzdelmet a bűnbánatinál 
kell elkezdeni. Aztán imádságra kell buzdítani. így vesszük ki Isten ke
zéből az ostort. — Utolsó nagyszabású irata ebben az ügyben (Intés 
imádkozásra a török ellen): Mindeneik felett való kötelesség bűneink 
megbánása, a megtérés és a megjavulás. Most még komolyabban hir
deti, hogy a német nép megérdemelte a rátörő veszedelmet. De nem 
kell kétségbeesnie, bízni kell Isten jóságában és imádkozni. A  747. számú 
énekünk eredeti szövege: Tarts meg minket a Te igédnél, és győzd te 
a pápát és törököt, akik Jézus Krisztust a Te Fiadat te akarják trón
járól taszítani.

*  *  *

A próféta magatartása és sorsa volt az övé, aki nem politikailag 
gondolkozik, hanem Isten igéjét hirdeti minden irányban (Jer. 20, 7, 
8/b, 11/a). Luther követője, Isten igéjének foglya ma sem támogathatja 
keresztyén jelszavakkal a háborús propagandát, de az sem feladata, 
hogy a szocializmust igazolja a Bibliából. A bűnbánat és a közbenjáró 
imádság hazánk, sorsáért — ez ma is az igazi evangéliumi feladatunk.

V.

453



AZ ISMERŐS LUTHER

Az ismerős Luther három vonatkozásban ismeretlen marad.
1. Egyetlen eredeti kép sem maradt róla. Kisgyermekkorunk em

léke: komoly, széleshomlokú, sötétruhájú férfi néz ránk a szoba faláról, 
hóna alatt nagy könyvet szorongat és szemében tűz lángol. Azóta sok 
Luther-képet láttunk. Javarészt csak későbbi festőik elképzelése — 
Ismeretlen marad annak az arca, szeme, alakja, akit Isten arra válasz
tott ki, hogy általa adja vissza az elveszett evangéliumot. Mintha azt 
akarná Isten, hogy ne Luther szemétnek bátor ragyogása, hanem az 
általa visszakapott evangélium fénye legyen egyetlen világosságunk!

2. Lelki arcából sohasem ismerhetjük meg egészen ,,\nagy harcá
nak” félelmét és örömét. — Teológusaink és pszichológusok, történészek 
és művészék kutatják életének titkát. Próbálják megérteni hitét, művét 
egyéniségét a vallásosság, a kor, a gazdasági tényezők, a lélektan alap
ján. Ha elolvasunk róla tíz könyvet, ha naponként forgatjuk írásait, 
ha mai színészek nagyszerű alakításában lép elénk alakja, — Luther 
lelki arcából mégis ismeretlen marad két, nagy és döntő vonás. Az egyik 
az a félelem, amely kolostorba űzte, amely bűnei tudata miatt szakadt 
rá, amitől szabadulni szeretett volna, miikor cellájában imádkozott és 
ostorozta magát. A rettegést sohasem élhetjük át, amely kezébe adta 
a leláncolt Bibliát. És ismeretlen marad, hogy hogyan, született meg 
szívében a Ikérdés: „Hogyan lehet az enyém a kegyelmes Isten?” — De 
ismeretlen marad az az öröm is, amely akkor töltötte be életét, amikor 
felragyogott neki „az egyedül kegyelemből, hit 'által” felfedezése! Ez a 
hitbizonyosség az az erő, mely képessé feszi arra, hogy az „ügy” mellett 
kitartson és azért 'kockáztassa életét.

3. Minél ismerősebb — annál ismeretlenebb! Minél többet tanul
mányozzuk műveit, minél többet olvassuk életét, miinél jobban bele
mélyedünk művének nagyságába, — annál ismeretlenebb lesz szá
munkra. Egyre inkább észre kell vennünk, hogy itt nem egy ember 
ügyéről és titkáról van szó, hanem Valaki máséról, aki az ember ügye 
mögött áll. És ez a Valaki nagyobb és titokzatosabb, mint Luther, de 
mégsem egészen titkos és elrejtőzködő. Az ismerős-ismeretién Lutherra, 
mint mindenre ezen a világon, csak egy nézőponton keresztül nézhetünk: 
a Jézus Krisztuson, vagy másképpen: Isten üdvözítő akaratán át!

Nem baj az, hogy így az ember-Luther kisebb lesz, ismeretlenebb 
lesz, „ha alábbszáll”, — mert helyette felragyog Isten dicsőségéből egy 
fénysugár: az emberi bűn és gyöngeség ellenére egy ember eszközként 
való felhasználásával visszaadott evangélium!

Kiszely Sándor.
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A z  ig e h ir d e tő  m ű h e ly e

A R A T Á S I H Á L A A D Ó  ÜNNEP
János 6,24—29

AZ EXEGETIKAI M UNKA EREDMÉNYE:

A sokaság' a mindennapi életszükségletekhez tapadt életstílus 
képviselője. Nem Jézust keresi, hanem a „jóllakottságot” . Nem 
az ajándékozó kell neki, hanem az ajándék. De éppen ezért lesz 
az ajándékból bálvány, amely bűvöletében és rettegésben tart 
bennünket s megtartásáért mindent áldozatul követel. Ezért va
gyunk telhetetlenek és idegesen nyugtalanok. Nem látjuk meg a 
már elnyert ajándékban (kenyércsoda) a jelet, amely arra mutat, 
akinek kezében van életünk megtartása ezután is, szűk napokban 
is — és mindörökké.

Munkánknak, fáradozásunknak ezért nincs végső reménysége 
sem. Az ajándékozó nélkül életünk perspektívája a halál. Az em
beri élet igazi ínsége nem is a kenyérgond, hanem az, hogy" jól
lakottak és éhesek egyaránt a halál pusztító hatalmában vagyunk..

De a kenyérgond rabságából és a halál perspektívájából van 
szabadulás: Jézus. Általa vette Isten vállára életünk és halálunk, 
földi utunk és örök sorsunk gondját. Benne Isten olyan életet 
adott nekünk, amely győzni fog a halál ínségén is s amelynek 
már most is ízlelhetjük örök jó  ízét. Élet Istennel és Istenből. 
Ezért örök élet. Eledele, vagyis éltetője, táplálója maga Jézus. 
S ezért Ő mindennapi kenyerünk záloga is.

Ez az élet mindenkié lehet. Ára nem a mi verítékünk (28. v.), 
hanem a keresztre menő Emberfiáé.

Higgyünk hát Benne: jó aratás örömében, szűk termés gond
jában, elfogyó napjaink sietését látva — bízzuk Reá magunkat 
reménységgel.

A mindennapi kenyér ajándékának örömében élhetünk örök
kévalóságba néző reménységgel — ha Jézusra bízzuk magunkat és  
hálás tekintetünk az ajándékozóra jigyel.

Dóka Zoltán
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RÉSZLETES VÁZLAT:

Kettős hálaadás

Aratási hálaadó istentiszteletünket hadd kezdem egy ősi fo
hásszal. A hagyomány szerint az apostoloktól származik. — „Min
denható Uralkodó Isten! Te teremtettél mindent a te nevedért; 
ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék és hálát adjanak 
érte; nekünk, keresztyéneknek, lelki ételt, italt és örök életet aján
dékoztál Jézus Krisztus a te szolgád által.”

Ma 1957-et írunk, ide ez az ősi apostoli imádság ma is idő
szerű: Hálát kell adnunk a mindennapi kenyérért és a lélek kenye
réért.

1. Amikor erre a prédikációra készültem, kombájn dübörgött 
el az ablakom alatt! Mennyire megváltozott az életünk és benne a 
munkánk. S ez a sok változás javarészt annak köszönhető, hogy 
kell a sok szájnak a sok kenyér. A Föld népessége nagyon sza
porodik, de a Föld maga nem lesz nagyobb. Ezért azután már 
nemcsak gyárak műhelyeiben zúgnak a gépek, de szántóföldjein
ken a nehezebb munkák javát is átvette a gép. — Városok nőnek 
ki a földből, átalakul lassan országunk mezőgazdasági és ipari 
térképe, mert kell a kenyér! És az ember verítékes orcával bár, de 
feszes akarattal termel, hogy legyen kenyér. — Ki akarná vissza
forgatni az idő kerekét? Ki fogná faekébe lovát, amikor 20—30 ló 
erejével vontató szánt mély szántást és a televényben jobban 
csírázik a mag és jobban nő a szár és nagyobb a kalász?

Mégis minden gépi munka mögött, mi keresztyének, ott látjuk 
az Isten áldó kezét! Ügy látszik, hogy emberi erő és emberi munka 
gyümölcse a több kenyér! Mi hisszük, tudjuk, tapasztaljuk, hogy 
a kenyér a Mindenható áldása, aki „ételt és italt ád az emberek
nek, hogy élvezzék és hálát adjanak érte” . — Ezért nem veszünk 
kenyeret hálaadás nélkül kezünkbe; ezért vetünk keresztet reá 
mielőtt megszegnénk. — Hívjuk hálaadásra azokat is, akiknek ter
mését elverte' a jég és akik ezért még jobban tudják, hogy a ke
nyér nemcsak a munka jutalma, ügyesen vezetett mezőgazdaság 
produktuma, jól megdolgozott föld magától értődő hozama, hanem 
—  Isten áldása! Ezért hívunk hálaadásra.

2. Krisztus Urunk nem vonta meg a testi kenyeret az éhezők
től. Mégis alapigénkben arra figyelmezteti a pusztán testi kenye
ret keresőket, hogy „van örök életre megmaradó eledel” is. Erre 
figyelmeztet imádságunk második hálaadása: „lelki ételt, italt és 
örök életet ajándékoztál Jézus Krisztus a te szolgád által.”

A cséphadaróval vagy barommal kicsépelt gabonáját zsákba- 
gyűjtő ember, a kombájn rostája alá zsákot tartó ember: ugyanaz! 
A munka módszere változhatott, de nem változott maga az em
ber. Akár falusi boglyakemencében sült kenyeret eszik, akár a 
kenyérgyár gőzkemencéjében sült ropogósra a géppel dagasztott

456



kenyér: elvész az ember eledelével együtt! A bűn tönkre teszi 
 életét; a fájdalom tépi a lelkét; a halál elveszi minden dicsősé
gét. Á  csalódás, magány, betegség, elmúlás idején mit sem segít 
a teli kamra, pince, magtár! — Ezért figyelmeztet az Ür a meg
maradó eledelre. Ő maga adja és ingyen adja. „Ajándékba” kap
juk. Egész éven át mindent megtett Isten, hogy „higgyünk abban, 
akit küldött” . Hírdettetett az ige és megterült az Űr asztala.

Hálaadás napján kettős legyen imáságumk. Amennyire igaz, 
hogy nem lehettünk volna meg mindennapi kenyér nélkül, any- 
myira igaz, hogy nem lehetünk meg a lélek kenyere és itala, s az 
örök élet nélkül. Hiszem, hogy kettős hálaadásunk kedves lesz a 
Mindenható Uralkodó Isten előtt.

Dr. Kása Pál

SZE N T H Á R O M SÁ G  U T Á N  17. V A S Á R N A P
Máté 12,1—8

AZ EXEGETIKAI M UNKA EREDMÉNYE;

Minden azon fordul meg e textusban, hogy „a templomnál 
nagyobb van itt” . A jeruzsálemi templom üdvtörténeti szerepe le
járt. Isten „jelenlétének helye”  többé nem a templom, hanem 
Jézus. A zsidóság Isten eljövendő új világát „örök szombat” -nak 
nevezte. S ez jött most el. Jézusban ez van itt: az Istennel való 
teljes közösség és együttlét új világa, amelynek alapja és feltétele 
nem a törvény és a benne előírt áldozat, hanem Isten irgalmas
sága.

Ezért amit Jézus mond és cselekszik, azzal nem enyhíti a tör
vény szigorát. (Dávid példája nem a „szükség törvényt ront” , el
vének igazolása!) Nem is a „kultikus” és „erkölcsi” törvényt kü
lönbözteti meg az utóbbi javára. (Ezt a liberális és dualista meg
különböztetést sem Jézus, sem az Újszövetség nem ismeri.) Hanem 
messiási hatalommal szembehelyezkedik az egész törvénnyel, fö
lébe emelkedik és radikálisan új értelmet ad annak. Ezt tette már 
Dávid is, a Messiás elődje. De ezt tették minden szombaton az 
áldozat bemutatásának munkáját végző papok is jeléül annak, hogy 
Isten szolgálatának életrendje már az Ószövetségben, az áldozat 
idején is túlnőtte a törvényt. Hogyis volna akkor alkalmas a Mes
siás „közelében” születő, Istent az emberek iránti irgalmassággal 
szolgáló élet kifejezésére!

E két példával Jézus magából az Ötestamentumból igazolja 
messiás igényét; Ö Ura a szombatnak, vagyis Ő mondja meg, 
hogy mit jelent a szombatot igazán megtartani, aminthogy Ö 
mondja meg azt is, mit jelent ölni, paráználkodni, lopni. (Máté 5.) 
S  azzal, amit mond, egyrészt a templomhoz hasonlóan régivé teszi 
az egész törvényt is, másrészt pedig Isten akaratának teljes, végső
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értelmet adja meg. Isten új világának életrendje nem. a törvény
ben, hanem Jézusban, az ő igéjében és méginkább az ő személyé
nek valóságában lesz világos: „irgalmasságot akarok . . Ez Isten 
végső akarata velünk és általunk.

Ennek a Jézusnak a „közelében” megváltozik a bűn mér
téke: nem a kalászttépő tanítványok vétkeztek Isten akarata el
len, hanem a tanítványok éhségét nem tekintő irgalmatlan fari
zeusok.

Jézus közelében minden megváltozik: Istenhez való viszo
nyunk s ezért egész életünk alapja többé nem a törvény, hanem 
Isten irgalmassága. Így szabadulunk fel a törvény minden paran
csától új életre, amelynek tartalma, alapiránya és egyetlen mér
téke az irgalmasság. (Jakab 2,13.)

(Lásd még dr. Kamer Károly: Vasárnap című vezércikke az 
Ev.  Élet 1957. augusztus 18-i számában.)

Dóka Zoltán

RÉSZLETES VÁZLAT:

Jézus ünnepünk ura

Lehet Jézus nélkül is ünnepet ülni. Nélküle azonban mindig hamis 
az ünneplésünk. Ünnepelhetünk durva, kirívó külsőségekkel és a fari
zeusok ravasz kegyességével egyaránt. A külsőségek többnyire elárulják 
bensőnket. Érdemes megfigyelni, kinek mi jelent legtöbbet az ünnep
napon. 'Sióik esetiben talán a vasárnap reggeli hosszabb alvás lehetősége,, 
vagy a délutáni kirándulás, vagy a kellemes esti szórakozás. Minden 
más lényegtelen. Ezek között a „lényegtelen” események között szere
pelhet a délelőttibe beilleszthető istentisztelet. — Lehet, hogy valakinek 
többet jelent egy istentiszteleti alkalom. Persze sokszor egészen emberi 
indokok miatt. Talán áldozatot hoz azért, hogy ott lehessen a templom
ban s így áldozatnak tekinti az ott eltöltött időt is; vele elégedett lehet 
a Jóisten.. — Másnak becsületbeli dolog, hogy ott üljön megszokott 
helyén. Ez kötelessége, mint gyülekezeti elöljárónak. Hányán vannak 
hívő keresztyének is, akik titokban — magúiknak sem vallva be — 
ebből rakosgatják össze a mennyei takarékbetétet. Ott vannak minden 
gyülekezeti alkalmon és mások keresztyénségét, sokszor egyenesen 
hitét azon mérik le: vajon aziokat hányszor látják maguk között. Ezzel 
az ünnepléssel aztán jól megfér a szeretet parancsának semmibevétele. 
Törvény betöltés és áldozat az egyik oldalon, szeretetlienség a másikon. 
A helyzet azonban rögtön feszültté válik, amint megjelenik Jézus 
Krisztus. Leleplezi az önelégült szíveket és azt is megmondja, Ö hogyan 
értelmezi az ünnepet.

Jézussal együtt lenni — ez az igazi ünnep. Ahol Ö jelen van, ott 
van ünnep; s ahol emberek Vele együtt lehetnek, ott ünnep van. Ott 
valóban „id-nep”-pé, üdvösség napjává válik a vasárnap, de a hétnek 
bármely más napja is. Sóikkal többről van itt szó, mint a szombat vagy 
vasárnap kérdésiéről. Komolyan kell vennünk, hogy a jeruzsálemi 
templom üdvtörténeti szerepe lejárt. Jézus betöltötte a törvényt, amikor 
elhozta az „örök szombatot” . Általa és Vele ennék leszünk részeseivé. 
Ehhez áldott eszköz és lehetőség mindaz az alkalom, melyet Isten a.
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gyülekezetnek ad a gyülekezet Urával és az egymással való találko
zásra. Nem törvényeslkedő kegyesség teljesítmény-lehetőségei ezek, ha
nem Isten kegyelmének áldott eszközei, melyeken át az Ö irgalmassága 
árad ebbe a világba. Vajon csakugyan ezek-e a mi igehirdetési alkal
maink és igehallgatási lehetőségeink?! Ezért mérhetetlenül nagy az ige 
minden hirdetőjének és hallgatójának felelőssége.

Jézus ünnepünk ma, ezért ma is csodálkozva kell észrevennünk, 
hogy „a templomnál nagyobb van itt” . Megjelenése nincs kötve egyet
len általunk megadott lehetőséghez sem. Konferenciák ébresztő szolgá
latán és „szürke” gyülekezeti igehirdetési alkalmakon keresztül egy
aránt végzi üdvözítő munkáját. De gyakran meglepetten tapasztaljuk, 
hogy Jézus félretolja a megszokott egyházi munka-keretekét és meré
szen, új utakra indít. S ilyenkor meghökiken az áldozathozó, törvényes- 
kedő kegyesség az irgalmasságot gyakorló Jézus előtt. Itt lesz nyilván
való, hogy ünnepünk sem Jézusnak nyújtott áldozat, hanem Tőle kapott 
ajándék. Ő rendelkezik vele, amint Neki tetszik. Talán egészen ellen
tétes módon a mi üninep-elgandolásunikkal. Lehet, hogy az ige hallgatása, 
helyett az irgalmasság cselekedetét kell gyakorolnunk. Pedig mi szíve
sebben áldoznánk, mert ott mi teljesíthetünk. De az irgalmasság gya
korlása előtt mi magunk is az irgalom Urának kegyelmére szorulunk.

Vértesy Rudolf

S ZE N T H Á R O M S Á G  U T Á N  18. V A S Á R N A P
Márk 10,17—27

A Z EXEGETIKAI M UNKA EREDMÉNYE:

Az alázatos, elrejtett Messiás az, aki itt visszautasítja a gazdag 
(ifjú?) hódoló szavait. Ő a Fiú, aki teljes engedelmességgel vállalja 
küldetését és teszi életét Isten kezébe. Nem magát, hanem Istent 
akarja kijelenteni. Ezért vállalja önként, hogy „bűnösök közé 
számláltassék” , noha „bűnt nem cselekedett” . (Ezs. 53.) Így tartja 
meg Ő maga is —  mint ember —  az első parancsolatot. Hogy 
Őbenne a „jó  Isten” jött el s hogy Isten jósága éppen Őbenne van 
itt számunkra (s ez az örök élet), az csak azoknak ragyog fel, akik 
betöltik a törvényt (éppen az 1. parancsolatot) — úgy, hogy „kö
vetik Őt” . (Jézus messiási hatalommal adja meg a törvény igazi 
értelmét!) Őt pedig az követi, aki „felveszi a keresztet” '(későbbi, 
de pontosan ide illő, magyarázó betoldás), vagyis halálra szánja 
magát, meghal mindenki számára, hogy csak Istennek éljen, szívét 
elszakítja mindentől, hogy egyedül Istenhez kösse azt (Mt. 6,19— 
21.).

Nem a „vagyontalanság ideálja” felé ösztökéli tehát Jézus ezt 
a gazdagot, hanem az 1. parancsolatot magyarázza neki és alkal
mazza reá. Ennek betöltése a felebarátok iránti feltétlen, teljes 
odaszánásban („minden vagyonodat” !) valósul és bizonyul meg 
igaznak. Ezért sorolja fel neki a második tábla parancsolatait. 
(„Kárt ne tégy” ;— valószínű a 9. és 10. parancsolat összefogla-
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lása. A felsorolás szokatlan sorrendje az OT egy görög fordításá
nak hagyományával egyezik.)

Az „egy fogyatkozás”  tehát nem egy részletet, szépséghibát 
jelent, hanem a gazdag egész életének gyökér-bajára, alap-bűnére 
derít fényt. „Az ,egy’ azt jelenti: semmid sincs; mert kegyes akarsz 
lenni, de mégsem vagy hajlandó javaidtól megválni értem, sem 
velem szenvedni. Ez mutatja, hogy valójában a Mammon a te 
istened és ehhez jobban ragaszkodsz, mint hozzám.” (Luther.)

A „szekularizáció” nemcsak az új kor jelensége. Lényegében 
mindig ott élt az ember szívében. A  legerkölcsösebb, legkegyesebb 
élet is (Jézus ezt őszintén elismeri a gazdagnál!) az élő Istentől 
menekülő szívet takar. Isten tulajdonképpeni parancsa hozzánk 
az 1. parancsolat, de éppen ez az, amit az ember nem akar (22. 
v.). — Jézus pedig hozzá teszi: nem is képes reá (27. v.). Ezen 
döbbennek meg éppen félelemmel a tanítványok.

Isten azonban elvégezheti bennünk a lehetetlent. Ki vagyunk 
szolgáltatva neki, szabad kezében vagyunk, de — kegyelmes kezé
ben. Ahol útjaink véget értek, ott kezdődik az övé. Ö teremti ben
nünk az új embert, a Jézust követő tanítványt jóságának hatal
mával. Ezért kell félelemmel engednünk a hívó szónak (Fil. 
2,12— 13!). 

Az örök életet semmiféle emberi teljesítmény vagy magatar
tás nem biztosítja. Isten szabad kegyelmének ajándéka az Jézus 
követői számára.

D. Z.

RÉSZLETES VÁZLAT

Lehetetlen, mégis lehetséges

Irigyelná szoktuk a szerencsés kezű embereket, akiik egy kéznyúj
tással megtalálják azt, amit keresnek. Jól céloznak éls. jól .talárnak. Annál 
lesújtóbb, ha valaki jól induL, de utána letörik.

Történetünk úgy indul, hogy minden rokonszenvünk ezé az ifjúé. 
Szinte vele futunk a Mesterhez. Jó úton van és jó helyen keres. Az ige 
azt mondja Jézusról, hogy' Ö is megkedvelte ezt az ifi út. Ez az ifjú fel
ismerte azt, hogy egyetlen igaz boldogság van, az örökélet. Ráébredt 
arra is, hogy ezt a boldogságot Jézusnál lehet megtalálni. Miért nem 
lesz ebből a Jézus elé hullásból még sem boldog öiniátadás?

1. Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? A feltett 
kérdésire nem lehet más a válasz, mint ez: lehetetlen.

Jézus már az első szónál megállítja a kérdezőt: „Miért mondasz 
engem jónak?” Az engedelmes Fiú szava ez, aki önmagát megüresítve 
jött a földre és teljes alázatossággal kész elvégezni a munkát, amit az 
Atya Reá bízott. Arra az egyetlen lehetséges útra akarja figyelmeztetni 
az ifjút, mely a kereszthez vezet. Áldott visszatorpanó szó ez, mert 
önvizsgálatra késztet: Figyelj Isten jóságára, vésd szívedbe e jóság párat
lanságát. Ebben van örök életed.

Vizsgáld meg szívedet, ott van-e benne ez az Istenre való boldog 
rácsodálkczás? Féled és szereted-e Istent mindennél jobban? Csakugyan
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ö  a legfőbb jó életed számára? Vizsgáld meg szívedet, megtartottad-e 
a parancsolatokat s meg tudod-e tartani egyáltalán? Nem éltatod-e 
csupán szívedet, hogy a parancsolatoknak megtartója vagy? Hiszen, ha 
egyet ás megrántottál, az egész törvény megrontója lettél. (V. ö. loltári 
ige.) Nem vétkeztél-e már a legelső parancsolatnál?

Ha jól megvizsgáltad szívedet, feltétlenül rá kell jönnöd, hogy 
fogyatkozás van benned. Mégpedig végzetes fogyatkozás. Ez az egy 
fogyatkozás minden meglevőt megsemmisít. Jer és kövess engem, ez 
a minden. Ha felveszed a keresztet, már mondanom sem kell, hogy 
tedd le azt, ami alátt görnyedsz. Szabadulj mindentől, ami teher, ami 
átok, mert visszahúz az áldott útról, amire lépni akarsz.

2. Milyen felszabadító a nyicímasztó teher után az áldott szó: lehet
séges. Sőt: minden lehetséges. Mihelyt elhagytam az emberi vonalat, 
legyen az vagyon, szórakozás, színlelt erkölcsös élet, hazudott boldog
ság, abban a pillanatban rávezetett Jézus a boldog teljesülés területére. 
Lehetséges, Sőt csákis így lehetséges. Isten sohasem vezet görbe utakra. 
Most értem meg, miért volt lehetetlen eddig. Míg Jézust meg nem 
találtam, azon aggódott szívem, mennyi kincstől kell meglosztatnom, 
míg hozzá juthatok. Most, hogy az övé  lettem, milyen íkibeszélhetet- 
lenül -gazdag vagyok.

Milyen érthetetlen még a szegény-gazdag ifjú kérdésfeltevése a 
Krisztus kegyelmét megnyert ember számára. Mit cselekedjem? Mit 
kellett cselekednem, hogy Isten gyermeke lehettem? Semmit, bizony 
semmit. Mindent Ö cselekedett. Boldogan tapasztaltam meg és hirde
tem is örök életire szomjazó drága -testvéreim felé: Ne erőlködj, hanem 
bízd Rá magadat! Ne szépíts, hanem fordítsd ki szíved belsejét, hadd 
ömöljön ki belőle miniden utálatossága, Ihadd könnyebbüljön és hadd 
tisztuljon meg egészen, Enélkül: nagy búsan fogsz eltávozni Jézusod 
színe elől, lelkedet s vele mindent elveszítve. Ezzel pedig -megkönnyeb
bűlve, ujjongó örömmel fogod járni a napsugaras hegyeket.

Jézusért mindent, Jézust semmiért!
Nikodémusz János

S ZE N T H Á R O M S Á G  U T Á N  19. V A S Á R N A P
János 9,24—41

AZ EXEGETIKAI M UNKA EREDMÉNYE:

A befejező versekben (39—41 v.) van az egész történet s 
benne a kijelölt szakasz summája: Jézus megjelenése és messiási 
igénye (22. v.) mindenkit mozgósít, döntésre kényszerít, ítéletet 
mond mindenki felett. „Vak látók”  és „látó vakok”  csoportjára 
osztja a világot. E két típust rajzolja tulajdonképpen Jézus a zsi
dók és a meggyógyított vak történeti személyében.

A vita állandóan visszatérő alapkérdése ez: ki a bűnös? A 
zsidók Jézusra akarják rábizonyítani. Mindent latba vetnek, hogy 
ez sikerüljön s így Jézustól megszabaduljanak. Ezért hangsúlyoz
zák, hogy Jézus megszegte a szombatot (16. v.) és ezért próbálják 
letagadni ’a nyilvánvaló csodát (18. v.). Végső céljuk pedig önma
guk igazolása: az ő kegyességük, magatartásuk, egész életirányuk
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a helyes és igaz. Ennek bizonyítására hivatkoznak Mózesre és 
Mózes által magára Istenre. Önigazságuknak erről a rendíthetet
lennek, biztosnak vélt alapjáról ítélik meg a vakot (34. v.) és 
Jézust is (24. v.). Jézus azért bűnös,'mert a „mindenestül bűnben 
született” vak mellé áll és segítő, gyógyító szándékában a szombat 
tilalma sem tudja megakadályozni. Ez az ismeretlen (29. v.) ember- 
Jézus, aki mindenestül a bűnösök, testi-lelki nyomorultak pártjára 
áll, nem lehet a Messiás.

De éppen ez az önelégült magabiztosság teszi őket vakká ön
maguk és Jézus igazi felismerésére. Ebben van menthetetlenségük 
is. Jézus bűnbocsátó, testet-lelket gyógyító hatalmával közeledik 
minden emberhez. Ö azért jött Istentől, hogy ezt cselekedje s 
éppen ezáltal bizonyítsa meg isteni személyének titkát, Messiás
voltát. Ö életünknek mindig e legvalóságosabb oldala felől jön és 
keres minket. A többi — igazságunk, kegyességünk, származásunk, 
tekintélyünk, sikereink stb. —  nem érdekli Őt. S éppen ezért csak 
a bűnösök, „vakok”, „betegek”  lesznek részesei gyógyító irgal
mának.

Minden idők önigaz kegyeseinek s a magabiztos modern em
bernek is félelmes rajza van ebben az igében. A mai ember „túl
jutott” Jézuson -—• s ezért marad meg reménytelenül vakságában 
és bűneinek béklyóiban.

„Az írás olyan embert állít elénk, aki nemcsak megkötött, 
nyomorult, fogoly, beteg és halott, hanem — a Sátán munkája 
révén — minden nyomorúságához ráadásul még annyira vak is, 
hogy azt hiszi magáról, hogy szabad, boldog, feloldott, erős, egész
séges és élő. A Sátán nagyon jól tudja, hogy egy olyan embert nem 
tud többe hatalmában tartani, aki a maga nyomorúságát megis
meri. A felismert, rimánkodó nyomorúságon Isten feltétlenül gaz
dag segítséggel könyörül. Az egész írás nagy dicsőségmondással 
hirdeti, hogy Ő azokhoz van közel, akiknek megtört a szíve.” 
(Luther: De servo arbitrio.)

Az ismeretlen, elrejtett dicsőségű Jézus a bűnösök, testi-lelki 
nyomorultak szabadítója. Aki önelégülten kiveti Öt életéből — 
menthetetlen.

D. Z.

RÉSZLETES VÁZLAT

A kísértő hatalmában

Amíg Jézus Krisztus ezt a vak embert mag nem gyógyította, addig 
nem érdekelt senkit. Mihelyt azonban Jézus csodájának a hordozója 
lett, az érdeklődés középpontjába került. Az ő vaksága, az Úr szavai 
szerint csak arra való volt, hogy „nyilvánvalókká legyenek benne Isten 
dolgai”. (Jn. 9, 3.) És csodálatosan nyilvánvalókká is lettek! Egészen 
a mai napiig hirdeti Isten, irgalmasságának a csodáját, melyet Jézus 
Krisztus által visz végbe szerte e világban. Azóta, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus a földön járt, sok ©mbar világosságává, megmentőjévé
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lett. Isten munkája folyamatosan megy végbe az Egyház által ma is 
a világban. Mihelyt ebből a rejtett munkából valami kitűnik, meg
mutatkozik, felragyog, a világ érdeklődésének a középpontjába kerül. 
Ebben van az Egyház mimikájának örök aktualitása.

Ez a vak, akiről alapigénk beszél, nemcsak érdektelen volt minden
kinek, hanem megvetett ember is. Még a tanítványok is azt kérdez
getik Jézustól, hogy ő, Vagy a szülei vétkeztek-e és a bűin büntetését 
kell hordoznia? Miikor ipedig a meggyógyított embert az ellenfelek Jézus 
ellen nem tudják felhasználni, kíméletlenül a szemébe vágják: „Te min
denestől bűnben születtél és te tanítasz miniket? És kivetek őt.” 
(Jn. 9, 34.) így kerül a mi Urunk Jézus Krisztus által meggyógyított 
ember a kísértő hatalmába.

Azok, akik Isten országában élnek, akiken Isten szabadító munkája 
végbe megy, nem kerülhetik el a kísértést és a kísértő! A kísértő 
hatalmának megmutatkozása a keresztyén élet ismertető jegyei közé 
.tartozik.

1. Felolvasott szent igénk üzenetét akkor találjuk meg, ha felvetjük 
magúinknak a kérdést: Ismerjük-e a kísérteinek ezt a hatalmát?

a) Figyelembe kell itt vennünk azt, hogy hogyan ismerkedett meg 
vele a meggyógyult ember. Mennyi külső és belső akadályt, kockázat- 
vállalást kell elviselni azoknak, akik Jézus szabadító, old'czó erejét meg
tapasztalták!

ib) A hamis vallásosság álruhájában hányán akartak már építeni 
az Egyházban és romboltak. Hányán küzdöttek már a Ibit védelme 
címén a hamis hit fegyverzetében. A történeti példákon kívül minden
napi életünk is beszél arról, hogy hányán mondták már, hogy látunk 
és vakok voltak!

2. A második kérdést is fel kell vetnünk magunknak: Vajon meg- 
állhatunk-e egyáltalán a kísértővei szemben?

a) Amit igénikbeli sorstársunknak Jézusért szenvednie kell, .az őt 
még jobban Jézushoz kapcsolja. Nem csügged el. A kísértés hatása alatt 
nem szembe fordul, hanem még inkább odafordul Jézushoz.

fo) Van alapunk arra, hogy megálljunk a kísértővei szemben, mert 
Jézus munkája folyamatos. Nem szakadt meg a gyógyítással, hanem 
mihelyt meghallotta, hogy kivetették a meggyógyítottat maguk közül, 
azonnal segítségére jött. Nemcsak vakságán könyörült, hanem akkor is 
meglátta, amikor a kísértő hatalmában volt. Ma is számolhatunk Vele.

De tudjuk azt is, 'hogy nemcsak az icildozat, haniem a kötözés is 
folyamatosan végbemegy az Egyház által a világban. Adja Isten, hogy 
a gyülekezetben a felöldozottak, a boldog látók szent testvérisége, 
„az apostoli evangélikus testvér, egyház” (Lőhe) épüljön és ne i’ombol- 
hassanák akadálytalanul a süketek és vakok. Ahol ugyanis az oldloizás 
folyik, de elmarad a kötözés, ott könnyen illuzórikussá válhat az oldo- 
zat is. Jézus teljes munkájának az eszközévé kell lennie egyházunknak, 
hogy az Ö Egyháza legyen. Ezen a ponton csak a reformátor Luther 
szava nyugtathatja meg fel-feltámadó lelkiismeretűnket: „Hiszen nem 
mi vagyunk azok, akik az Egyházat fönntartjuk. Őseink sem voltak 
azok és utódaink sem lesznék azok, hanem az volt, aki ma is van és 
aki lesz és aki azt mondja: a világ végezetéig veletek vagyok” (Luther).

E nélkül a hit nélkül ma az egyházban nem is lehetne élni. A meg
gyógyított vakkal együtt hiszek én is és imádom Őt!

Kun-Kaiser József
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REFORM ÁCIÓ ÜN NEPE
János 2,13—17

AZ EXEGETIKAI M UNKA EREDMÉNYE:

Az árusok és pénzváltók kultikus szükségletet elégítettek ki. 
Az ünnepre érkezők náluk szerezték be az áldozathoz szükséges 
tiszta állatokat, illetve a templomadó kifizetéséhez szükséges régi,, 
forgalomból kiment zsidó pénzt.

Jézus azzal, hogy mindezeket kiutasítja a templomból, nem 
egyszerűen a zsidó istentiszteleti élet külső formaságait támadja 
meg, hogy valami „tisztultabb” , „szellemibb” kultuszt tegyen a 
helyébe. Minden istentiszteletnek és kegyességnek vannak szük
ségképpen külső formái. A keresztyénségben is kialakultak ezek 
a formák, sokszor éppen az ószövetségi példák nyomán — persze 
Jézustól nyert teljes szabadsággal. S ugyanakkor mindenféle ke
gyesség állandó veszélye, hogy elgépiesedjék, kiszáradjon és for
mái megüresedjenek.

Jézus szimbolikus cselekedetében messiási igénye rejlik. S 
ez itt a döntő. Szava is ezt húzza alá (az én A tyám ... 16. v.) A 
zsidók is erre figyelnek fel (18. v.). Messiási hatalommal új értel
met ad az egész intentiszteletnek. Eddig az ember úgy állt oda Isten, 
elé, mint akinek kezében van valami „áldozat” , amivel hidat épít 
Istenhez, kiengeszteli Öt és lekötelezi magának. De most az álla
tokat kikorbácsoló és a pénzt földre szóró Jézus kitépi az ember 
kezéből ezt a valamit — bármi legyen az! — és az ember úgy áll 
ott Isten előtt, mint akinek üres a keze, koldus. Mit tehet az ember 
„áldozati ajándék” nélkül? Semmit. A Messiás eljöttével vége az 
emberi áldozatnak. S mi marad a templomban, Isten és ember 
között az ember áldozata helyén? Valaki, akit az Isten iránti enge
delmesség buzgósága elemészt. Ezért utal Jézus rejtélyesen saját 
halálára és feltámadására (19. v.). Ö, a Messiás, az Isten Fia, vagyis 
az Istentől (!) jövő — ö  az „áldozat” . Egyedül Ö áll Isten és az 
ember között. Ö a híd, az engesztelés, Így lesz Isten „ üzletfélből”  
újra Isten, aki nem viszonoz, hanem c s a k  ajándékoz. Es a kal
már emberből így lesz alaptalanul, ingyen, kegyelemből megaján
dékozott.

Mit tehet itt az ember? A zsidók megbotránkpzva elfordul
tak, megölték Jézust, mint istenkáromlót és tovább áldoztak —  
a templom ítéletes pusztulásáig. De mást is lehet tenni: rázendít
het a szívünk Luther énekére: Jer, örvendjünk keresztyének. . . 
Ez a hálás dicséretmondás, ez az egyetlen igaz istentisztelet.

„Erőnk hiába fárad.”   „Csak kegyelemből élünk.”

Dóka Zoltán
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RÉSZLETES VÁZLAT:

Minden üzlet?

A mindennapi életben hozzászoktunk, hogy mindennek ára varit 
Nemcsak annak, amit a boltokban árulnak, de ára van a jó szónak, 
barátságnak is. Meg kell fizetni még azt is, amit ajándékba kap az 
ember. „Adok, hogy adj!” — ez érvényes mindenütt.

S mi azt gondoljuk, hogy Isten előtt is! Nem vallástörténeti emlék, 
hanem ma is mindennapos gyakorlat, hogy az ember úgy megy Isten 
elé, mintha bevásárolni menne. Ez az üz'eti mentalitás fertőzi állan
dóan hitünket, hiányán akarnak venni Istentől áldást, hogy nagyobb 
legyen a darab kenyér és kevesebb a nyomorúság. Keresnek lelki 
békességet és örök üdvöt. S mindezt nem kívánják ingyen. Az ember 
még Istennek sem szeret adósa maradni. Fizet vallásos cselekedeteivel, 
kegyességével, jóságával. S ha megszorulna jócselekedetek dolgában, 
kér hitelbe: Uram, csak most segíts ki és törlesztek majd mindent. 
Mintha megváltozott életük elég fizettség lenne a múlt bűneiért. Mintha 
áldozatukkal megvesztegethetnék Istent, hogy őket magához fogadja.

Nem boltos az Isten! S Jézus nem. tűri ezt az üzletesdit, a kalmár- 
ság bűnét. Nem tűrte akkor sem. .. Korbácsa suhogott, mert Isten
nek nem áruja van. hanem ajándéka, s azt nem lehet megfizetni.

A kalmárság bűne ellen indult harcba a reformáció. Az ember 
minden próbálkozása, igyekezete, hogy üdvösségét megszerezze, ku
darcra van ítélve. Isten nem megvesztegethető. Nem az ember „áldo
zata” , hanem Jézus Krisztus áldozata szerzi meg nekünk Isten kegyel
mét. A váltsághoz nem elég az ember aranya, ezüstje, akarása és igye
kezete. A váltsághoz Isten Fiának vére kell1

Jézus ki akarja korbácsolni a mi lelkűnkből is. az üzleti mentali
tást. Korbácsa mögött — a tanítványokhoz hasonlóan — nekünk is 
fel kell fedeznünk azt a féltőn szerető szívet, amely meg akarja men
teni lelkünket: ingyen, megfizethetetlen kegyelméből.

Madocsai Miklós

SZE N T H Á R O M SÁ G  u t A n  20. V A S Á R N A P
János 15,1—8

AZ EXEGETIKAI M UNKA EREDMÉNYE:

Jézusnál maradni (hatszor utal erre a textus) — ez a keresz
tyén élet titka. Életünk minden erőtelensége, baja, zavart tanács
talansága, meddő tehetetlensége azért van, mert nem maradunk 
Nála.

Jézusnál maradni pedig azt jelenti: igéjénél maradni. Tanulni, 
ismerni és megtartani azt. Gyakran azt gondoljuk, hogy az életnek 
sok lehetősége csak akkor nyílik meg előttünk, ha „fellazítjuk”' 
Jézus igéjéhez való ragaszkodásunkat s az Ö szava és a mi cseleke
deteink közé oda tesszük a magunk „józan” , „bölcs” , vagy akár 
„humánus” meggondolásait. Pedig Jézus szerint az élet teljes pers-
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pektívája és teljes lehetősége („amit csak akartok . . . ” ) éppen akkor 
lesz a miénk, ha mindenek felett ragaszkodunk igéjéhez (7. v.).

Jézusnál maradni —  nem tétlen mozdulatlanságot jelent tehát. 
Nem is sovány tengődést. Hanem inkább egyre gazdagodó életet. 
Igéje új és új, egyre több gyümölcstermésre tisztít és erősít meg. 
Figyeljünk a fokozásra: a gyümölcs „több” (2a. v.) és „sok” (5.8. v.) 
lesz, míg viszont a Krisztusban nem maradók élete „kivettetik” , 
meddővé „szárad” és Isten ítéletében „megég” (6. v.). Egyre több 
felismert és megtett jócselekedet — vagy egyre több elmaradt tett 
vádja kíséri a tanítványt az ítélet napja felé (Jel. 14,13).

Csak a következő versekben mondja meg Jézus, mire gondol, 
amikor „gyümölcsről” beszél (9kk vk.: halálig hű szeretet). De a 
gyümölcstermés két jellemző vonását perikopánkban is megraj
zolja: 1. Imádság kíséri. Csak azt szabad tenpünk, amit imádkozni 
is tudunk és merünk. De amit Jézus igéje iránti engedelmesség
ben kérünk, afelől bizonyosak lehetünk. Az igére figyelőkre Isten 
is figyel. 2. Istent dicsőíti meg. Az igazi gyümölcs árnyékba rejti 
a tanítványt és utat nyit, helyet készít Isten dicsősége ragyogá
sának.

(Az „igazi szőlőtő” képéhez lásd Karner: „Testté lett Ige” 208k 
és 308k lpk).

Az élet igazi forrása Jézus. Tiszta, jó, Istent dicsőítő cselekede
tekben gazdagodó élete csak azoknak van, akik Nála maradnak és 
igéjét hűségesen megőrzik.

D. Z.

PRÉDIKÁCIÓ:
„Nálam nélkül semmi!”

Kiemelkedő külföldi igehirdetőktől közölt prédikációk sorában a 
most következőt nem használhatják fel lelkésztestvéreink közvetlenül, 
hiszen al k a l m i igehirdetés az alapigénkről. A lipcsei egyetemi isten
tiszteletek jelentős igehirdetője, a gyakorlati teológia professzora tartotta 
egyházzenei hét befejező ünnepi istentiszteletén, 1952-ben. De hisszük, 
hogy jó szolgálatot tehet ez az igehirdetés. Megmutatja, hogy mit jelent 
mai igénk e g y területen, és ezzel segít, hogy ezen a vasárnapon 
ugyanezt az élet m á s területein megmutathassuk. Ugyáriakkor pedig 
ez a prédikáció az ige fényébe állítja az egyházi zenét, — s erre közöt
tünk is szükség van. (Szerk.)

A  hamgpenek és az énekkarok elhallgattak. Á (beállt csendben egy 
hang csendül fel: emberi szó. Csak egy ember ajkáról hangzik és nem 
veheti fel a versenyt a muslica sacra polifon gazdagságával. —: Most 
minden azoini fordul meg, hogy ezt a szót Annak igaz és múlhatatlan 
szavának tékdintjük-e, akinek van hatalma azzal a 'hallatlan követel
ménnyel elénk állni: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek!”
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Ki hatalmazta fel a prédikátort, hogy ezt a „nálam nélkül semmit” 
ennek a napnak egyházzenei eseményeire vonatkoztassa és ezzel az 
alkotás örömét elrontsa? Hiszen ezt az igét ennek a hétnek minden sze
mélyi sikerére, élményeire és az egyházi zene mindéin! dolgára vonatkoz
tatnunk ikell. „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” — nélkülem 
semmit sem tudtok helyesen alkotni: jói komponálni, tisztán énekelni, 
helyesen vezényelni. Éhben a kategorikus „nálam nélkül semmit”-ben 
az egész egyházi zene döntő kérdéséről, az alkotás igazi voltáról van szó. 
Mert a „nálam nélkül semmit” más szavakkal, de ugyanaz, mint „szőlő- 
vesszőnek” lenni a „szőlőtőn” . Viszont Krisztustól elszakadni — azt 
jelenti, hogy termést, alkotó, gyümölcsöző életet várunk olyan „szőlő
vesszőtől”, mely minős a szőlőtőn. Az egész egyházi zene: a zenei lángész 
ílhletettsége, a híres karmester pálcájának ütemezése, a névtelen kar
énekes fáradozása és a zeneileg tehetségtelen gyülekezeti tag figyelmes 
hallgatása, — mind-mind „szőlővessző a szőlőtőn” !

Ez pedig hármat jelent.
1. Mindenekelőtt világos, hogy itt Istenhez való bensőséges és köz

vetlen kapcsolatról van szó. Aki ezt mondja: „Nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek” — a Fiú az, de az Atya az, akié a gyümölcstermés 
titka és aki arra felügyel: „Minden szőlővesszőt, mely énibeninem gyü
mölcsöt nem iterem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, 
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” Szőlővesszőnek lenini a 
szőlőtőn, azt jelenti, hogy az Istennel való bensőséges éis közvetlen kap
csolat titkában életszerűen, részesedni.

Viszont fontos arra figyelnünk, hogy Az, akinek ajkáról elhangzik 
ez a „nálam nélkül semmit” , Istennel való bensőséges és közvetlen 
kapcsolatról nemcsak beszél, hanem azt megtestesíti. Azért szőlőtő Ö, 
mert az Atya közelségét mennyei tisztaságban és eredeti erőben, a vilá
gunkba elhozza és valóra váltja. Ez vonatkozik az egyházi zenénkre 
is éppen úgy, mint az egyházi és kulturális élet minden területére. 
Éppen erről van itt szó! Krisztus tanítványának, a szőlőtőin. szőlő vessző
nek lenni ólomban és ébren, az öntudat világos és a tudatalatti sötét 
útjain, nemcsak vasárnap, hanem a hétköznapokban is, nemcsak az 
istentiszteleten, hanem az életben is! Nem nehéz átlátni, hogy mit 
jelent ez az egyházi zenére vonatkozóan, A döntő élmény, melyen az 
egyházi zene alapszik, az oltárhoz való megérkezés. — Egy müncheni 
színházi zeneszerző leírta, ihogy ez késztette arra, hogy tánczene helyett 
egy „Deutsche Messe”-t komponáljon. Érezte zenéiének, ürességét és 
ziláltságát. Történeti tanulmányokba kezdett és felfedezte, hogy min
den tánc és tániczene a kultuszból származik és ez nemcsak történeti 
véletlen, hanem lényegbeli szükségesség. — Igánk „nálam nélkül sem
mit”-je megőriz attól, hogy á lényegest nie a kultuszban, hanem Isten
ben és az ő országában keressük. Jaj annak az egyházi zenéinek, amely 
az istentiszteletet ettől a végső meghatározottságától el akarná választani!

2. „Nálam nélkül semmit” , „szőlővetssző a szőlőtőn” — ez viszont
nemcsak az Istennel való gyökeres kapcsolatot jelenti, hanem a szív 
állandó tisztítását is. „Minden szőlővesszőt, amely énbanmern gyümöl
csöt nem terem, lemetsz: mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, meg
tisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” Senki se hiigyje, hogy olyan 
állapotba kerülhet, amikor ez a tisztogatás nem szükséges. Az emberi 
élet minden gyümölcsíbozása összefügg a. szív tisztaságával. A termé
keny alkotóinak sem léhet abbahagyni a szíve tisztaságáért való küz
delmét, ha nem akar terméketlenné válni és elszáradni, ha több gyü
mölcsöt akar teremni. •
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Ha mi ezt most isimét a jelen egyházzenei alkotásaira vonatkoztat
juk, úgy itt' a gyümölcstermés csodájában az emberre eső feladatról 
van szó. Itt ás, mint mindéin emberi kulítúralkotásiban valóban az ember 
is részt vesz. Őrizkednünk kell attól, bogy a zene emberi oldalát meg
rövidítsük. így ez egy szívnélküli egyházi zenéhez vezethetne.' Ettől 
őrizzen meg Isten! Nem a megrövidítéstől, hanem az elmélyítésről és 
a megtisztításról van itt szó!” „A szív teljességéből szól a száj” — ez 
érvényes minden egyházzenei alkotásra is. Ebből viszont az következik,, 
hogy az egyházi zene tulajdonképpeni emberi tartalmát a szív tiszta
ságáért való 'küzdelem jelenti. A tisztaság a szív Istennők való teljes 
átadása. Á tisztáitalsmság a teremtmény szeretete, azaz Isten és teremt
mény felcserélése. Ott mindenütt démonia keletkezik, ahol a teremtett 
dologitól várom, amit csak Isten adhat meg.

Nos, ez egyházzenei munkánkra vonatkozóan azt jelenti, hogy azt,, 
mint emberi tevékenységet démonitás fenyegeti. A keresztyén isten- 
tisztelet szolgálatában álló musica sacrának is mindig szüksége van 
a megváltásra. Ebben a feszült 'helyzetben mondja azonban a Fiú: 
„Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” íMeg fogjátok 'állni helye
teket a nehéz helyzetben is, mert „szőlővesszőik” vagytok a „szőlőtőin” . 
A démonia fenyegetését nem tagadtuk le a zenéire vonatkozóan sem. 
Viszont megtaláltuk a ,kivezető utat is. Veszélyes csak a démoni jelénsié- 
gekre nézni! A Fiú azonban az Atyáig Iát. És nincs csak kétségbeejtő 
helyzet, hanem van segítség is. „Minden szőlővesszőt, amely 'gyümölcsöt 
terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.”

Az egyházi zene méltóságára is rá ikell világítanunk. Az egyházi 
zene művelője, a kántor vagy az orgonista, papi hivatásban vannak, 
Lutherra keli hivatkoznunk, aki ezt mondja: „Az éneklést ón. . .  vala
miféle prédikációnak vagy nyilvános (hitvallásnak inevezem, általa 
dicsőitteük a világ előtt Isten műve, kegyelme, segítsége, vigasztalása, 
győzelme és üdvössége.” Az egyházi zenész is azt a nagy felelősséget 
viseli, amit a lelkészi hivatás viselője. Csak olyan egyházi zene, mely 
„szől'ővessző” marad, lőhet valóban segítség Isten országa számára és 
indíthatja el ismét az egyházi igehirdetés kiszáradt forrását.

3. Az Istennel való közvetlen kapcsolathoz és a szív tisztaságáért 
való küzdelemhez kapcsolódik annak a szeretetnek a parancsa, amely 
a Fiúban testet öltött. „Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy 
szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az 
én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szere tetemben; 
amiíképpen én megtartottam az én Atyámnak iparamcislolatait, és meg
maradok az ő szeretetében.”

Nem nyúlik ez már túl az egyházi zene feladatain és lehetőségiéin? 
Nem jelenti-e ez, hogy a zenétől lényegében idegen hatást várjunk? 
Nos, erre egyszerűn felelhetünk: vagy — vagy! Vagy van köze az egy
házi muzsikusnak „Isten művéhez, kegyelméhez, segítségéhez, vigasz
talásához, győzelméhez és üdvösségéhez” — akkor tulajdonképpeni 
működése is hozzátartozik a „Maradjatok meg az én szeretetemben”-  
hez. Vagy* az isteni szeretet parancsa idegen számára és nincs kapcsolat
ban azzal — akkor viszont felesleges, faagy szép szavakkal beszéljünk 
az istentisztelethez való viszonyáról és egyházi feladatairól.

Itt valójában az a kérdés: vajon gyökeresen új viszony keletke
zett-e a zenei produktivitás és a szeretet között. Istenhez való odafor- 
dulás, a szív megtisztítása és. Isten szeretetében való megmaradás egy 
és ugyanaz. Mindig csak az a döntő, hogy valóban Istenhez való köze
ledésről és országának megvalósulására irányuló parancsról van-e szó,
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és  nem a teremtmény bálványozásáról. Ezzel szemben minden Istentől 
yaló elszakadás, minden teremtmény iránti szeretet szeretetnjélikül ívé 
-tesz. Ez érvényes a zenei démoniéra is. A démonia szubjektív formája 
a mámor. Minden zenei mámor, legyen az éppen egyházi is, szeretet- 
méikülivé tesz. A keresztyén egyházi zenére éppen az a döntő ismertető 
jel, hogy nem a mámort szolgálja, hanem gazdagabbá tesz a szere- 
tetiben. A szeretet nem jelent semmi mást, mint az Istentől kapott és 
megtapasztalt szeretetet továbbadni a világba.

Látnunk kell — éppen a szeretet parancsának alapján —, hogy az 
egyházi zene nem a mai valóságos világért való felelősség előli menekü
lést jelenti. Rettenetes lenne, ha az utolsó évtized egyházzenei virágzása 
zenei etefántcsonttoronyba való menekülésnek 'bizonyulnék, amely sor
sára hagyja a világot.

„Szőlővessző a szőlőtőn”, „nálam nélkül semmit” , „maradjatok meg 
az én szeretetemfoen” — ezek az igék az egyházi zene számára a leg
szélesebb látóhatárt nyitják meg. Istennel való bensőséges és közvetlen 
kapcsolat, a szív megtisztítása és a szeretet parancsa egészen más, mint 
idegenbe való menekülés vagy elernyedés. Inkább az illúzióktól, a démo
niától való megszabadulást, a valóságos szabadságot és a termeshozas 
isteni titkába való bekapcsolódást segíti elő.

Alfréd Dedo Müller.
Átdolgozta: Kiszely Sándor.

Kirándulások a zsoltárok földjére
(Gyermekprédikáció-vázlatok)

1. AZ ÚT JELZŐ TÁBLA. Zsolt. 1, 1/c, 2/b, 3.

Biztosan ti is szerettek kirándulni. Én is nagyon szerettem mindig. 
Sohasem felejtek el néhány ilyen kirándulást. . .

Ezeken a vasárnapokon mi is kirándulunk. Nem valóságban, hanem 
gondolatban. De nagyon érdekes, ismeretlen helyre: a zsoltárok földjére. 
Az első kirándulás most- a folyó mellé vezet. . .  Amikor Erdélyben a 
Maros felé közeledett ikiránduló csoportunk, a fáikról észrevettük, hogy 
közeledünk a folyóhoz. (Tisza felé.) Másiolk a fák. Üdébbek. Ha száraz
ság van1, másutt hervadozók, sárgulok, ott zöldek, frissek. A folyópart. 
Miért? A gyökerük mindig vízben van a hőségben is. A gyökerük mé
lyen lenyúlik és Isszák a vizet. Az emberek nem is látják, csak azt 
veszik észre, hogy milyen szépek és zöldek. Már ezekről lehet látni, 
hogy merre a folyó. Üt jelző táblák ezek a fák a folyó mellett.

Emberek között is láttam ilyenféléket. Akkor is boldogok, mosoly
gósak, amikor mások panaszkodnak. Mi lehet a titkuk? Hová eresztik 
le gyökerüket? Pl. egy mindenét elveszített ember; vagy egy haldoklóra 
emlékszem... Gyermekeknél is: nem sikerült a felelet, pedig tanult; 
beteg az édesanyja („Aikiik az Istent szeretik. . . ”). Leeresztik gyökerüket 
Jézushoz. — Ezek útjelző táblák: Itt van Jézus, az Élő Víz.

Megjöttünk a kirándulásról! Mit láttunk? Mi a titkuk a zöldellő 
fáknak?
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2. A  LEGGYORSABB REPÜLŐGÉPPEL. Zsolt. 139, 9— 10.

Múlt vasárnap mit láttunk a kirándulásunkon? (Folyó mellett üde 
zöld fák.) És ebből .azt láttuk meg, hogy ilyen friss, jókedvű, boldog az 
is, aki Jézust szereti.

A  mai kirándulás előtt egy kérdés: Ugye ti szívesebben utaztok 
kocsin, mint gyalog?

Mivel lehet a leggyorsábban utazni? .(Repülőgéppel.) Hét a madarak 
nem tudnak repülni? Tudnak, de a repülő gyorsabb. Van-e valami, ami a. 
repülőnél ás gyorsabb? A  fény, a világosság. Amikor hajnalban felkel 
a nap, abban a pillanatban mindenki látja, akinek csak szeme van. Pil
lanatok alatt ibeszáguildja az egész földet. Nincs szárnya, mint a madár
nak és a repülőgépnek, és mégis megelőzi mindkettőit.

Üljünk fel gondolatiban a fények szárnyára és próbáljuk meg:* 
utólér-e valaki?

A zsoltéríró megpróbálta. 9 v. Valaki még a féhynél is gyorsabb: 
Isten. Nincs olyan gyors repülőgép, még a leggyorsabb lökhajtésos sem 
száll olyan, sebesen, hogy Isten elől el lehetne vele szállni, menekülni. 
Ha egy másak gyerekkel összeverekedtek és az erősebb, talán el tudtok 
szaladni előle. Amikor látjátok, hogy édesapátok (oda akar vágni, mert 
rossz fát tettetek a tűzre, lehet, hogy ki tudtok ugrani az ajtón. De az 
Isten kezeügyéből nem lehet.

1. Otthon nálunk van egy kegyetlen ember. Remegtek előtte. Egy
szer újra kínozta a többit. Szólt a telefon: Kislányodat agyonvágta 
az áram. Mindenki ezt mondta: Utolérte az Isten keze.

2. Sokszor nem kívülről, hanem belülről fogja meg az, Isten az előle 
menekülőt. Lelkiisimeretfurdalás.

Egy darabig úgy tűnhetik, hogy Isten keze nem ér el. De Róm. 2,. 
16! Akkor igazán senki sem futhat el előle. Most se akarjatok menekülni, 
hanem inkább könyörögjünk: Bocsásd meg a mi vétkeinket.

3. TERÍTETT ASZTAL. Zsolt. 104, 10— 15

Milyen a terített asztal? (Gyerekek elmondják.) Most kirándulunk, 
a legnagyobb terített asztalhoz.

A természet néhány -képe, mindegyik terített asztal beállításban: 
forrás, ebből iszik az őzike stb. A felhők is idetartoznak: ezekből iszik 
a szomjas föld. Növények, amelyeket esznek az állatok: konkretizálni. 
Báit az ember mit kap ,a legnagyobb terített asztalon? Kenyeret (gabo
nából) mustot stb. Illusztrációk ,a Gyöngyvirágtól lombhullásig c. film
ből, melyet sóik iskolás me,gnézett.

Ki teríti meg az asztalt? Van-e ott mindenkinek tápláléka? Amikor 
kimentek a szabadba, így nézzétek a földet, a .kutat stb. Hála az Isten1 
iránt, hogy asztalánál mindenkinek van helye és jóllakhat ember és 
állat.

4. VÁRAT NÉZÜNK. Zsolt. 46, 12. (Reformáció ünnepe táján.)

Tudja-e valaki, milyen .volt régen a vár? .Hatalmas vastag falak,, 
erős tornyok, körülvéve vízzel töltött árokkal, meigrakva fegyveres kato
nákkal. Mire való volt minden? Védekezésre. Amikor jött.jíz ellenség, 
az egész környék ibemenekült a vastag falak mögé, ott talált menedéket 
(Gárdonyi: Egri csillagok.)
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Luthernak sok ellensége volt: a pápa, a császár, a íőurak és főpapok. 
Ö csak Krisztust szerette. Ezért gyűlölték sokan. Barátai azt tanácsol
ták, rejtőzzön el valahová előlük. Nem teszi. Tovább dolgozik. Egy 
énekben árulta el, honnan, vesz Bátorságot. „Erős vár a mi Istenünk.” 
Aki szereti és féli az Istent, azt úgy oltalmazza és védi, mint régen a 
nagy falak a mögötte levőket. Sőt jobban: mert ezek mégis összedől
hetnek, de Isten a mi erős várunk, még mindig él és véd bennünket. 
Szükség van-e az erős várra? Igen, mert az ellenségünk, a Sátán fenye
get bennünket (I. Pét. 5, 8). El akarja rabolni, amit Isten ígért ne
künk, amikor megkereszteltek: az üdvösséget. Ettől csak az menekül meg,, 
aki Istennél és Jézus Krisztusinál, a mi erős várunknál, oltalmazóniknál 
keres menedéket.

5. SÖTÉT VÖLGYBEN. Zsolt. 23, 4/a, (Halottak napja körül.)

Jó dolog kirándulni... Vannak azonban nehéz, félelmetes kirándulá
sok is. Mikor szoktatok félni? Sötétben. Sötét szobában. Ha azonban 
valaki megy veletek, fogja a kezeteket. . .  Völgyiben hamarabb lesz este.. 
Nem tud besütni a nap. Hát még ha sűrű erdő van ott!

A zsoltáríró iniagyon sötét völgybe indul. . .  A legsötétebb völgy a 
földön. Milyen árnyék vetődik rá? A halál árnyéka.

Sok gyermeksír van . . .  Sokszor temettem gyermeket. Az édesanya 
a nagy betegség utolsó percéig elkíséri, de utána ő sem mehet tovább. 
Jézus Krisztus az, aki megfogta a kezünket. És akkor nyugodtan me
hetünk.

Egyik elmúlt évben, május 20-án sokan indultak a balatoni hajóm 
Kirándulás. Nem is gondolták, hogy a sötét völgybe mennek. Egy onnan 
visszajött leány mondotta: soha sem fogja elfelejteni azokat az arco
kat . . .

Modersöhn 8 éves fia haldoklóit (Az élet iskolája c. könyv).

6. BESZÉDES ÉGBOLT. Zsolt. 19, 2—4.

Ma olyan tájat nézünk, amelynek megközelítéséhez egyetlen lépést 
sem kell tennünk. Egyszerűen fel kell néznünk s máris ott vagyunk, 
mert ma az égboltot nézzük meg és azt figyeljük: mit mond nekünk?

Mi van az égbolton? Nap stb. Van-e szájuk? Tudnak-e beszélni? 
Mégis mindegyik Istenről beszél nekünk.

Isten nagy, nagy hatalmát hirdeti nekünk mindegyik. Az alig pis
logó kis csillagok távcsővel már nagyok, hát még egészen közelről? 
Milyen hatalmas az Űr, aki ilyeneket teremt!

Isten gondoskodó szeretetét hirdetik. Mi lenne, ha egy évig nem 
sütne ki a nap? Sötét, hideg. Nem érne be semmi. Vagy mi lenne, ha 
egyszer nem nyugodna le? Kiégne minden.

Szépségükkel Isten dicsőségét szolgálják.
Meg is szégyenítenek bennünket, mert mindegyik úgy járja a pályá

ját, ahogyan Isteni rendelte. És mi?
Emlékeztet is Valakire: világ világossága és „fényes hajnali csil

lag” .
Ha felnéztek reájuk, dicsérjétek ti is az Istent, az Ö hatalmát, gon

doskodó szeretetét, és az igazi hajnalcsillagot: Jézus Krisztust!
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Sokféle kirándulásunk. (Összefoglalni.) Ma az őszi tájat nézzük meg. 
Vegyünk fel á földiről egy megsárgult falevelet. Milyen volt az régein? 
Egy fűszálat, egy fonnyadt virágát. Tavasszal minden virágzik, zöldéi, 
ősszel meg elhervad, lehull.

Az embereik életében is van tavasz és ősz. Mi a tavasz? Az ifjúság 
ideje. És mi az ősz? Az öregség. Ha tükörbe Inéztek, szép sima az 
arcotok, egészséges fehér fogatok. Ráncos lesz és kihull. Gyorsan sza
ladtok. öregkorotokban nehéz • lesz lépcsőn járni. Ha láttok öreg nénit, 
vagy bácsit, gondoljatok rá: ti is ilye-nek lesztek, ha éltet Isten benne
teket.

De micist még örüljetek, ihogy tavaszban élhettek. Gyermekkörök, játé
kok, mesék: a tavasz. De ha jön az ősz! Az örökzöld fenyő, borostyán 
télen is zöldéi. Isten szeretete, a kegyelem ősszel és télen is megmarad. 
Örökzöld az életben: Isten. Minden elmúlik, de Isten szeretete örök.

8. A HARMATCSEPP PRÉDIKÁCIÓJA. Zsolt. 110, 3.

Nyáron korareggel jártatok kint a földön. Harmatos a fű. Milyen 
szép tiszta fehér cseppek. Üdévé, frissé tesznek mindent.

Ilyenek azok, akik igazán Isten seregébe tartoznak: bűntől megtisz
títottak, boldogok, készek a segítésre.

Sereggyűjtés. . . .  Folyik a templomban is. Ebben a seregben Jézus 
akar dolgozni rajtatok. Banmatcseppé alkar tenni benneteket, hogy a 
társaitokat ti is felüdítsétek, segítsetek rajtuk. A harmat szolgálata.

Mikor felkel a nap, eltűnik a harmat, de addig csodálatos dolog az 
Ö harmataként élni.

V. és G.

7. ŐSZI TÁJ. Zsolt. 103, 15—18.

Pályázati felhívás!
A tolna-baranyai egyházmegye elnöksége pályázatot hirdet a lemon

dás folytán megüresedett i z m é n y  — m u c s f a i  társgyülekezet lel- 
készi állására. Javadalom a következő:

1. Lakás, összes mellékhelyiségekkel.
2. Évi 4800,—• Ft készpénz.
3. Évi 12 a burgonya.
4. Évi 12 q morzsolt kukorica.
5. Évi 20 q szén.
6. Világítás.
7. 1800 négyszögöl háztáji föld.
Az igehirdetés nyelve magyar és német.
A kellően felszerelt kérvényeket a tolna-baranyai egyházmegye 

esperesi hivatalához (Pécs, Disehka utca 6.) kell benyújtani 1957. október 
22-éig.

Káldy Zoltán s. k. Dr. Bruhács János s. k.
esperes egyhm. felügyelő

472



O ltá r i  im á d s á g o k
Szentháromság után 16. vasárnap.

Oltári ige: Zsid. 12, 18-24.

(Aratási hálaadási ünnep)
Atyánk! Azt ígérted, hogy Jézus 

Krisztussal együtt mindent megadsz 
minékünk. Kenyerünkben ígéreted 
beteljesítését köszönjünk. Add, hogy 
amit Te Jézus Krisztussal együtt 
adsz nekünk, azt mi ne válasszuk 
el Őtőle, hanem kenyerünkért és az 
Étet Kenyeréért egyszerre szálljon 
Hozzád hálaadásunk. Ámen.

Szentháromság után 17. vasárnap
Oltári ige: Zsid. 4, 9-13.

Jézus Krisztus Urunk! Szent szen
vedésed harcával szerezd meg az üd
vösség nyugodalmát népednek. Krt- 
nyörgiünk, hogy amíg bemehetünk 
nyugodalmadba, szavad nyugtalanít
son, ítéljen és tisztogasson, hogy az 
ajtót, amelyet erős szereteted nyitott, 
hitetlenségünkkel be nem zárjuk mia
gunk előtt. Ámen.

Szentháromság után 18. vasárnap.
Oltári ige: Jakab 2, 10—17.

Jézus Krisztus Urunk! Nem szóval 
szerettél bennünket, hanem áldoza
tos és irgalmas tettekkel. Add 
Szenttelkedet, hogy hálás hitünk az 
irgalmasság; cselekedeteivel is dicsér
hessen Téged, mert az Atyával és a 
Szentlélekkel együtt Isten vagy, élsz 
és uralkodói mindörökké. Ámen.

Szentháromság után 19. vasárnap.
Oltári ige: Jakab 5, 13— 20.

Jézus Krisztus Urunk! Köszönjük, 
hogy imádságunk Hozzád szállhat 
és Neked hatalmad van kéréseinket 
teljesíteni. Bátoríts a másokért való 
közbenjáró könyörgésre is és add, 
hogy könyörgésünk hálaadásunkkal 
együtt jusson eléd. Ámen
Szentháromság után 20. vasárnap.

Oltári ige: Róm. 14, 1— 9.

Jézus Krisztus Urunk! Te vagy az 
Egyház Ura. Te gyűjtőd össze népe
det és Te ítéled imaijid meg nagy 
napodon. Hadd változzék a mi itél- 
getésünk mentő szeretetté, hogy a 
gyűjtésben munkatársaid lehessünk, 
az Ítélet napján pedig örömmel 
imádjunk Téged néped seregében. 
Ámen.
Reformáció ünnepe.

Oltári ige: 1 Kor. 3, 11— 23.

Anyaszentegyház Ura! Köszönjük, 
hogy gondod van népedre. Könyö
rülsz rajta, ha tévelyeg. Pásztorokat 
rendelsz, hogy irgalmasságod evan
géliumával Hozzád tereljék nyája
dat. Add Szenttelkedet, hogy akik 
Rád találtak, Nálad maradjanak, a 
tévelygőik pedig Hozzád) térjenek és 
égen-földön zengjen Neked a hála
adás, mert az Atyával és a Szentlé
lekkel együtt Isten vagy, élsz és ural
kodói mindörökké. Ámen.

Fehér Károly

Címlapunk Luther szobáját ábrázolja, amint azt Wittenberg- 
ben eredeti helyén ma is változatlanul őrzik. Itt élt Luther a csa
ládjával, itt beszélgetett az asztalnál, itt találkozott barátaival ko
moly munkára. A  reformáció idejének levegőjét árasztja a szoba 
a súlyos asztallal, a falak és a mennyezet faburkolatával, az ablak
mélyedés kettős ülésével. A  reformáció ünnepe felé közeledvén, a 
képen keresztül megérintheti lelkünket a „genius loci” s megille- 
tődve állunk meg a „belső szoba” előtt.



Az Országos Lelkészi Munkaközösség Pécsett, 1957. évi október hó
1 5__1 7 . napjain lelkésztovábbképző konferenciát rendez a dél-dunántúli
egyházmegyék lelkészei számára. Programja az alább következő:

Öra Okt. 15, kedd Okt. 16, szerda Okt. 17, csütörtök

De.
»/29

Ürvacsorai 
istentisztelet 

(II. Slám. 6, 22.) 
Káldy Zoltán

Réggé

(Zsolt. 86, 2.) 
Csepregi Béla

li áhítat

(Zsolt. 37, 8.) 
Fónyad Pál

Bibliatanulm
1. Idegen vándor 
(Csel. 17, 16—21.)

íny; Pál Athénben. \
2. Ismeretlen Isten 
(Csel. 17, 22—28.)

reöreös Imre.
3. A Feltámadott 

hívei
(Csel. 17, 29—34.)

11 Etikai problémáink. Hafenscher Károly.
1. A közösség. | 2. A hivatás | 3. A test

Du. E b é d  é s  p i h e n ő A  konf. befej.

3 Hóm

1. Készülés a 
Szth. út. 18. 
vasárnapra 

(Márk 10, 17—27.) 
Vezeti: 

Kráhling D.

iletikai munkaközössé

2. Készülés 8 
Szth. út 19. 
vasárnapra 

(Ján. 9, 24—41.) 
Vezeti:

Dr. Pusztai L.

gben:

y*5

y*7

Az
(Vajta Vilmos 1

1. Az istentisztelet 
Isten műve

evangélikus istentiszt*
könyvének tanulságai.)

2. Az istentisztelet 
a hit műve

:let
Scholz László.

Gyülekezeti szolgálat a templomban.
Igét hirdetnek:

1. Scholz László | 2. Veöreös Imre 3. Hafenscher K.

Előre tudatjuk, hogy az Országos Lelkészi Munkaközösség a fenti
hez hasonló, de más témájú tájegységi konferenciát fog rendezni Diós- 
győrvasgyárban 1957. évi november hó 5— 7. napjain. Központi előadói: 
Dr. Karner Károly, Scholz László és Szabó József lesznek.

A jövő év tavaszán pedig Celldömölkön az észak-dunántúliak 
részére, s egyik alföldi gyülekezetünkben az alföldi lelkészek részére 
tervezünk tájegységi konferenciát.

Ezekkel a tájegységi konferenciákkal az Orsz. LMK-nak az a célja, 
hogy azok a lelkészek is részesüljenek a közös munka áldásaiban, akik 
nem tudnak messze utakat áldozni evégett. Azt viszont szeretettel kér
jük, hogy a közelebbi lehetőséget minden lelkésztestvérünk ragadja 
meg!


