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Időszerű papi igék
I Thurneysen néhány nappal Magyarországról történt hazautazása után, 

1 949 jún. 26-án a báseli Münsterben prédikált „Ébredő egyház" címen. Ki- 
vonatoltan közöljük.

„ É s  ö r d ö g ö t  t íz  v a l a  k i ,  m e l g  n é  i n a  v a l u .  É s  tö n ,  
m i k o r  k i  m a i i t  a z  ö r d ö g ,  m e g  s z ó l n i a  a  n é m a ;  é s  v s o d á l -  
k o z é k  a  s o k a s á g ( L u k .  1 1 ,  1 4 . )

   A világnak ma újból nagy szüksége van valakire, aki ki tudja  
űzni az ördögöt. Valakire, aki szétszaggatja a bilincseit és feloldozza 

a  megkötözött embert. Akinek van hatalma még a gonosz lelkek felett 
js. Mert komoly, igyekvő, sőt talán vallásos emberekben sincs hiány, 
de hol van Ő, az egyetlen, a szabadító, aki fogságunkból kiszabadít? 
Ö, csak lenne i t t ! Hisz itt alant lenne Reá nagy szükségünk, minden 
házban, minden városban, ahol csak szenvedők sóhaja hallatszik. És 
ugyan hol nem szenvednek és hol nem sóhajtoznak az emberek? 
Van-e városunkban csak egyetlen ház is, ahol nem lenne szükség 

 beavatkozására és segítségére, van-e egyetlen hely, ahol nincs Reá 
 szükség ?

„És ördögöt űz vala ki, mely néma vala.“ Tehát itt járt. Felül
ről jött és alászállott ide, ahol mi sírunk, sóhajtunk és szenvedünk. 
Itt osztogatott bűnbocsánatot, gyógyított betegeket és űzött ki gonosz 
lelkeket. Mindenünnen jöttek hozzá a megfáradtak és megterheltek, 
s gyógyultan, megmentve mentek el tőle.

S mindez egyáltalán nem régmúlt történet. Hiszen () ma. is 
ugyanaz, mint tegnap volt. S ennél hatalmasabbat nem is mondha
tunk Róla. Tudjátok, mi történt Vele: keresztre szegezték. És ott 

Végzett el mindent véglegesen. Magára vette a világ minden bűnét, 
minden kínját, minden szégyenét, magát a halált és úgy vitte az 
Atya elé, hogy mindezt rólunk elvegye. Igv lett a kereszt minden 
nyomorúságunkban a gyógyulás és a segedelem áldott színhelye. Igaz, 
azután sírba zárták. De Ö feltámadott a halottak közül. S a keresz
ten és az első húsvét napján áttörte a bűn és halál kőfalát, mely 
bennünket az Atyától elválasztott. Ismétlem, ez nem múlt történet, 
hanem az örök ma története. Ő ma is itt él közöttünk.

De ha itt él, miért állunk így, ahogy állunk? Miért nem vissz
hangzik a világ és a szívünk az evangélium örömhírétől? Miért nem 
érezzük, hogy az éjtszakának vége s a nappal elközelgett ? Miért nincs 
közöttünk bűnbánat, megtérés, ébredés, hit, pünkösdi lélek? Miért 
hallgat a Biblia, miért, nem harsogja minden száj a Krisztusról való 
boldog bizonyságtételt ?

Hadd mondjak, el egyetmást arról, hogy mindez ma is lehetsé
ges. Igaz, a lelki tapasztalatok mindig homályosak, a magunk életé
ben. és a másokéban is s ez kell, hogy tartózkodásra intsen bennün
ket a nyilatkozattételben. De vannak dolgok, amelyeket el nem mon
dani hitetlenség és hálátlanság volna. Az elmúlt hetekben Magyar- 
országon jártam és ott olyan jeleket láttam, amelyeknek alapján bol
dogan hiszem, hogy Istennek ma is van hatalma éhséget és szomjú-
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ságot kelte7ii nemcsak egyesekben, hanem egész gyülekezetekben í* I  
ő Egyszülöttjének igéje iránt, melyben bűnbocsánat és üdvösség v ^ 

A magyarországi egyházakban is láttunk emberi, sőt túlságos^' 
is emberi dolgokat. Hogy is lehetne ez másképpen! Láttunk n i j  
keményedettséget, keserűséget, kétkedést, de láttunk minden gyüf 
kezeiben egy sereg olyan embert is, akik az Istentől nyert hit jegyi 
ben gyülekeztek az ige köré. Olyan embereket, akik mint e^yk' 
Babylonban Dániel, kitárva tartják az Isten városára néző ablakaikat1 

Azon a reggelen, mikor Magyarországról-haza indultunk, véleü 
lenül — de úgy éreztük, éppen nem véletlenül — a fenti bibliai yer 
set olvastuk. És akkor úgy tűnt nekünk, íme itt van megírva az 
amit mi abban az országban tapasztaltunk. Mert mi az a fal, a®| 
bennünket Istentől minduntalan elválaszt, ha nem a némaság fala? 
Itt van előttünk az ige, hallgatjuk és prédikáljuk, és mégsem szó' 
hozzánk, legalább is nem úgy, ahogyan kellene. Ott pedig az történt1 
hogy Isten a némaság gonosz lelkét kiűzi az egyházból. Ott hangzik 
az ige, ott felébrednek az emberek és fellélegeznek, amikor a Jézus 
Krisztusban adott kegyelem, új napjának világossága ragyog rá juk  

Az igazi bűnbánat számos megnyilatkozásával találkozunk.. 
(Az itt elmondott eseteket lapunk más helyén Lüthi beszámolói-] 
közii.) , , , ,

Az egyház életének középpontjába a Biblia nyomul. Nem felej
tem el azoknak az embereknek arcát, kiknek bibliakörében Budapest, 
egyik elővárosában megjelentünk. Kezükben szorongatták bibliájukat 
és abból más-va rázták boldog bizonyságtételeiket. Többek között egy 
parasztasszony felállt és ezt mondotta: „Ma Magyarországon a szó
székekről újra Krisztust prédikálják!" Bibliakörök, bibliaiskolák és 
bibliatanfolyamok mindenütt, amelyekre a kemény napi munka 
után is összegyűlnek az emberek.

A Biblia missziói felelősséget ébresztett bennük, úgyhogy sze
rény anyagi körülményeik között is tetemes áldozatokat hoznak a kül- 
és bel misszió céljaira. #

A bűnbánat igazi voltát mutatja az is, hogy a gyülekezeteket 
elárasztotta az imáclság lelke. Annyi boldog és bízó imádságot már 
régen hallottam. Ott senki sem ütközik meg azón és nem nevezi azt 
katolikus ízű dolognak, ha egy kétezerlelkes templomi gyülekezet 
fennhangon mondja a Miatyánkot és az Apostoli hitvallást.

És hogyan tudnak azok az emberek énekelni! Még most is ma
gam előtt látom falusi templomok éneklő magyarjait. Az ízlésünk 
talán tiltakozik az ellen, hogy azt mondjam, szépen énekelnek, — de 
hangosan és odaadással énekelnek. Az ősi zsoltárok zengenek minde
nütt. amelyeket mi most kezdünk újból próbálgatni. És zengésük 
betölti az egész templomot.

A magyar keresztyénség feledhetetlen tapasztalatokat szerzett 
arról, hogy Isten nem ártatlan templomi Isten, hanem olyan Isten, 
aki hallatlanul keményen beavatkozik, aki az utolsókból elsőket csi
nál, akinek karja uralkodik, birodalmakat morzsol szét, mert fel 
akarja és fel fogja építeni örök országát, Magyarországon kezdik ezt 
megismerni félelemben és örömben!
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I  Testvéri üdvözletét hoztam onnét és szeretném, ha lélekben érez- 
n énk összetartozandóságunkat. Ne érezzék magánosnak magukat oda- 
át. Ehhez azonban imádság kell. Adjunk hálát az Istennek mind- 
E-éi-t, amit ott Magyarországon, de itt közöttünk is cselekszik. És 
tónyörgjünk, hogy ott is és itt is nyissa meg a szíveket igéje és 
•országa előtt. Könyörögjünk, hogy mindenütt fellélekezzenek az embe- 
rek az örömhír fényére. Isten folyamai zúgnak. ígérete ma is megáll: 

Kitöltőm az én Lelkemet minden testre."
Eduard Thurneysen, Basel.

Ford.: B. S.

A  g y ü lek ezet im ádsága

Imádságok igehirdetés után
Szenthárom ság után 15. vasárnap. Luk. 10,38—42.

t Űr Isten, Mennyei Atyánk! Megemészt bennünket nagy haj
szánk, amiben élünk. Az idő, mely szakadatlan rohanásra késztet; az 
élet, mely szakadatlan mutogatja rongyait és tátja éhes száját; a 
kenyérkereset, mely utolsó idegszálunkat és maradék erőnket irgal
mat nem ismerve követeli; a telhetetlenség, a nagyravágyás, a holnap 
gondja, az örök aggódás és töprengés. Megrettenve valljuk meg, hogy 
nincs lélekzetünk a lelkünk számára, nincs elcsendesedésnyi időnk 
és semmivé zsugorodik előttünk a Te országod és annak igazsága. 
Orcapirulva kell megváltanunk, hogy mi ebben dicséretes erényt lát
tunk, amiért elismerésedre számíthatunk és mélyen sértve éreztük 
magunkat, amikor mindezt kái’hoztatod. Urunk vezess bűnbánatra.

f Add nekünk Mária csendes nyugodtságát, reád tekintő szemét, 
reád hallgató fülét, szavaidra szomjas szívét és szeretetedtől átforró
sodott lelkét. Add, hogy áldott jelenléted, bűnbocsánatot, életet és 
üdvösséget, jelentő szavaid az egy szükséges legyen a mi életünk
ben is.

Segíts, hogy megszabadulhassunk Mártha tetszetős, de általad 
elmarasztalt szorgoskodásától. Ámen.

Szentháromság után 16. vasárnap. Ján. 11,1—7; 17—27.
|  Űr Isten, Mennyei Atyánk! Sok és mélységes gyászba dönt ben

nünket a halál. Bizony nem kíméli azokat sem, akik ismernek Téged 
és a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Mély a sír és sötét a halál árnyéka.

.í Köszönjük, hogy gyászunkban is hozzád folyamodhatunk. Kö
szönjük, hogy a halálról is van sok megvigasztaló, sebes szíveket gyó
gyító igéd.

L Áldunk Téged, akinek a halál csak aluvás és a mi halálos nyo
morúságunkat is fel tudod használni dicsőséged közöttünk való meg-



mutatására. Áldunk Téged Krisztusért, akiben megismerhettük 1 
halál diadalmas urát és szemlélhettük az örök életet. i!

Könyörgünk hitért, hogy halálos nyomorúságunkat a feltámjl 
dott és élő Jézus kezébe tegyük le és általa örökéletet nyerhessünk 
melynek a halál sem árthat s ővele együtt élhessünk diadalmas élet t 
dicsőséges testben való feltámasztásunk által.

Hadd rejtőzzünk el kezeidbe a halál elől. Ámen.

Szentháromság után 17. vasárnap. Márk 2 , 23—3 5
Űr Isten, Mennyei Átyánk! Nagy a mi szívünk romlottsága' 

Kemény Jézussal szemben és minden mentséget kitalál, hogy eluta
sítsa. Kemény a felebaráttal szemben, el tudja nézni nyomorúságát 
és arra is képes, hogy segítő irgalmasságodtól visszatartsa. Milyetl 
bűnös könnyelműséggel tudjuk kijátszani törvényedet azzal, hogy a 
Jézusban való hitre hivatkozunk és a Jézusban való hitet azzal, hogy 
a törvény betűjéhez ragaszkodunk. Képesek vagyunk neked szolgálni 
úgy, hogy néked kedves emberi lelkeket döntünk romlásba és embe
reken akarunk segíteni úgy, hogy nem akarunk ismerni Téged.

Áldunk szíved irgalmasságáért, mellyel minden rosszakaratunk 
ellenére is kegyelmesen segíted a szerencsétleneket és szíved szomo
rúságáért, mellyel nézed szívünk keménységét és romlottságát.

Könyörgünk, adj új szívet belénk, amely azzal akar Téged sze
retni, hogy szereti a felebarátot és irgalmas minden szerencsétlen és 
nyomorult iránt. Ügy akar Téged tisztelni, hogy befogadja azt, aki
ben Te gyönyörködöl, a mi Urunkat Jézus Krisztust. Ámen.

Szentháromság után 18. vasárnap. Máté 13,44—46,
Űr Isten, Mennyei Atyánk! Köszönjük azt a drága kincset, amit 

készítettél és elrejtettél, mielőtt mi tudtunk volna róla. Köszönjük, 
hogy egyszer napvilágra hoztad és engedted, hogy megismerje a 
világ. De azt is köszönjük, hogy nekünk is megjelentetted e drága 
kincs h írét: az evangéliomot és keresésére indítasz.

Add kérünk kegyelmesen nekünk is, hogy számunkra elkészí
tett drága kincsed a mi szívünk és életünk féltett és legdrágább 
kincsévé legyen.

Tudjuk Urunk, hogy ez a kincs igazán akkor lesz a mienk, 
akkor örülhetünk igazán neki és akkor leszünk igazán boldogok vele, 
ha mindenünket áruba tudjuk bocsátani érte. Ó egyszer Te magad 
is mindent odaadtál azért, hogy minket megvégy magadnak. Add 
hát, hogy nekünk se legyen semmink se drága, csakhogy elnyerhes
sük azt a drága kincset, amit Te készítettél a Téged szeretőknek. 
Ámen.

Szentháromság után 19. vasárnap. Ján. 9, 1—7, 24—28.
Űr Isten, Mennyei Atyánk! Mennyivel más a Te szemed, mint 

a mienk és a te világosságod, mint a mienk. Légy áldott, aki új 
szemekkel és új világossággal ajándékozod meg az embert,

Adj új szemet és új világosságot, hogy nyomorúságaink miatt
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ne  csak keseregjünk. hamuit tudjunk rájuk úgy nézni, mini amit 
^^Kfíidtál, hogy dicsőségedet megmutathasd mi rajtunk.

®dj új szemet és új világosságot, hogy megismerhessük a mi 
^ K nk Jézus Krisztusunkban a te Fiadat, akit azért küldtél, hogy 
^^K yen  minket minden nyomorúságunkból és átvigyen a te csodá- 

országodba,.
Í r  Adj új szemet és új világosságot, hogy igazán láthassuk magun- 
a L  ismerhessük bűneinket, helyesen ítélhessük meg cselekedeteinket 

vallhassuk, hogy mindnyájan reászorulunk Krisztusunk megmentő 
terveimére.
■FBocsásd meg eddigi vakságunkat, melyben csak vádolni és kár

hoztatni tudtunk másokat, Jézust kisebbíteni, magunkat pedig csak 
gflrös önteltséggel és megelégedettséggel dicsérni.

1 Munkálkodj közöttünk is Krisztusunk, míg tart a nappal szá- 
jimjikra. Ámen.

Szentháromság után 20. vasárnap. M áté 25, 14—30.
1  TTr Isten, Mennyei Atyánk! Mindenedét reánk bíztál, amid ne

ked itt a világban volt. Reánk hagytad drága szent evangéliomodat 
És reánk hagytad teremtett világodat. Minden a tied.

:■ Kérünk tégy lelkiismeretessé, hogy komolyan vegyük a sáfár- 
•sásot. vigyázzunk kezünkre bízott kincseidre és soha el ne felejtsük 
ügyetlen pillanatra sem, hogy életünk és munkánk minden gyümölcse 
a tied. hiszen nékünk adott tálentumod termette azt.

íf; Kérünk, adj hűséget necsak a nyert tálentum megőrzésében, de 
oyümölcsöztetésében is. Add, hogy számon kérő napod is ilyen mun
kában találjon és ne csak a tálentumokról, de azok százszázalékos 
gyümölcséről is elszámolhassunk.

k Add. hogy serkentsen bennünket a hűséges munkásnak szóló 
dicséreted és jutalmad, s tartson félelemben a gonosz és rest szolgát 
büntető haragod.

! Add azt is megértenünk, hogy a több tálentum csak több fele
lősséget és több gyümölcsöt jelent, de a kevesen való hűséget és a 
kevés tálentum kevés gyümölcsét is szabad kegyelmed szerint ugyan
úgy jutalmazod.

§5; Urunk, segíts, hogy megállhassunk számadásod napján. Ámen.

Reformáció ünnepe. Máté 18, 23—45.
TJr Isten, Mennyei Atyánk! Ha Te számolni kezdesz velünk, jaj 

Kékünk, végünk van. Vergődő, kétségbeesett lelkiismeret mutatja, 
hülyén súlya van a bűnnek. Csak az egészen együgyű, vagy' önma
gukban elbizakodott emberek hitegetik magukat, hogy mindennek ele
get tesznek. A nyugtalan és békételen szívek mutatják, hogy meny
nyire hiábavaló próbálkozás.

Köszönjük a drága evangéliomot, bűnbocsátó ingyen való ke
gyelmedet, Jézus Krisztus szent engesztelő áldozatát. Köszönjük, 
íkogy nem nézed bűneink sokaságát és nem számolod a kárt. és sérel-
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met, amit szent Felséged szenved, hanem minden bűneiben vern-g-p 1 
bocsánatodért esedező, kegyelmedben bízó szegény bűnöst tárt kamt*' 1  
kai fogadsz.

Áld Téged egész egyházad, hogy ezt a drága evangéliomot 8 * 1 
szolgádon, Luther Mártonon keresztül újra visszakaphattunk. Ál<We 1  
ezért, hogy napjainkban a háztetőkről hirdethetjük. Tartsd megjjg I 
zöttünk eva.ngéliomod hirdetését és örvendeztesd meg vele a szegény . !  
vergődő, nyugtalan lelkeket.

Oh Urunk, ekkora szeretet láttán adj irgalmas és örömmel meg 
bocsátó szívet nekünk is. Add, hogy az elnyert kegyelem életünkben ’1 
megteremje az előtted kedves gyümölcsöket, őrizz meg attól, hómé i 
méltatlan életünkkel hiábavalóvá tegyük kegyelmedet és igazságos 1 
haragodat hívjuk ki magunk ellen.

Add, hogy szabad, bűnbocsátó kegyelmedhez méltó életet éljünk 
Ámen. K. G.

Ig eh ird e tő  m űhelye

Szenthárom ság után 15. vasárnap
Szószéki ige: Lukács 10, 38—ó2. Olt ári ige: Csel. 20, 32—35,

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: 38. v. Hüpodechomai: vendég-sze
retettel fogadni. 39. v. Mária kente meg Jézus lábát, annak halálára emlé
kezvén. Ján. 11, 2; 12, 1 sk. 40. v. Márta „sok szolgálattal volt körül
véve". Mária, előzőleg már segített neki. 41. v. thorübadzo: nyugtalanítani,, 
nyugtalanságot okozni magának. 42, v. exelexato: magának kiválasztani. 
A Jézus hallgatása mellett való döntésre vonatkozik, amely jobb, még ha 
a látszat ellene is mond.

Az ige fonto-s mondanivalója a 42. vers.
AZ ALAPIGE IRÁNYA: Az egy szükséges dolog elfogadása fonto

sabb, mint a legbuzgóbb szolgálat.
AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. Mária és Márta nem 

kétféle kegyességi típust jelképeznek. Mária a helyes, a szükséges, Márta 
pedig a helytelen, megtévesztő életet éli. Nem azt kell tehát hirdetni, hogy 
legyen bennünk valami Máriából is, meg Mártából is, hanem, legyünk olya
nok, mint Mária volt. Előbbi kísérlet az aranyközépút megtalálásához, 
ahol azonban Jézussal nem találkozhatunk. Nem a szolgálat vált meg, 
érdemszerző cselekedeteink, hanem a hozzánk eljövő, velünk beszélő, értünk 
meghalt Jézus.

2. Jézus befogadása házunkba nem egyenlő a falra tett kereszttel,.. 
igés képekkel, kis asztalra helyezett bibliával. Belső életünkbe kell az Űr- 
nak bejutnia s akkor semmi, senki nem olyan fontos, mint Ö. Elcsende- 
sedsz-e családoddal Jézus előtt? Szóltok-e együtt hozzá? Nem vagy-e sok 
földi munkával megterhelt, aki „nem ér rá“ a Jézussal való törődésre, reá. 
való hallgatásra? Nem teszel-e szemrehányást, hogy — ezek után — senki 
nem törődik veled, házadnépe se méltányolja fáradtságodat, sőt Jézus se 
a szolgálatodat? ,j
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3. Jézus beszél és Mária hallgatja. Ki kell fejtenünk mit jelent Jézus 
„ál ülve hallgatni reá. A beszéd tárgya az egy szükséges dolog. Ehhez 
C el a magad csendje, egyedülléte Jézussal, várakozás.

4. Márta szorgalmasságával kapcsolatban beszélnünk kell arról, hogy 
szolgálat (akár szeretet-, akár igeszolgála") gyakran menekülés Jézus 

Ö akarata elől. Nem mi igazodunk hozzá, hanem fordítva akarjuk: 
Btolmazkodjék hozzánk, méltányolja tetszőleges tevékenységünket s iga- 

külsőséges megtérésünket. Előbb kell a döntés mellette, hogy azután 
Iküldhessen szolgálatra. E rre ad példát az oltári ige szerint Pál apostol. 

l"| yánlatt Egy a szükséges dolog: a kegyelemről szóló igének hallgatása 
lls  elfogadása. 1. Ezt semmi sem pótolhatja, 2. ez mindent pótol, 3. ez 

soha nem vétetik el tőlünk.
Ajánlott ének: 432.

Csepeli munkaközösség.

Szenthárom ság után 16. vasárnap
Szószéki ige: János 11, 1— 7 és 17—27. Oltári ige: II. Kor. 14, 7—H .

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A történet páratlanul lebilincselő 
szemléltetés Jézus önbizonyságtételéhez: ,,én vagyok a  feltámadás és az 
élet". A szem- és fültanu jólértesültsége minden kétkedést kizár az olvasók 
részéről. — J. v. pros thanaton irány, vagy célhatározó értelemben: ha
lálra, halál végett; Karner: „a kifejezés két értelmű; a tanítványok úgy 
értik, hogy Lázár nem fog meghalni; Jézus pedig arra gondol, hogy Lázár 
nem marad a halálban". — 5. v. hangsúlyozza, hogy a bethániai testvére
ket Jézus szerette, így tehát (6. v.) érthetetlennek látszó kémkedését nem 
lehet szeretetlenségre, vagy szívtelenségre magyarázni. — 18. v. stadion =  
185 m. — 20, v. hüpantanó =  eléje megyek. — 2 1 P. Márta szavai nem 
mentesek a szemrehányástól, de fájdalmából is erősen kicsendül (22. v.) 
hite. Ennek szól a 23. v. felséges ígérete, amely azonban nem zár ki min
den félreértést. Márta kondoleáló kifejezésnek vehette s felelete (2t. p.) 
is ennek megfelelő, szokásos válasz. Jézus még káprázatosabb ígéretet tesz 
a 25. és 26. -r.-ben, hogy Márta hitét a „mosí“ valóságtalajára állítsa. 
Márta vallástétele a 27. r.-ben tanúsítja, hogy „most“ várja testvérének 
a feltámasztását. Az utolsó napon való feltámadás reménye üres, ha nem 
Jézusban elevenedik meg.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus a hit (nem, pedig a látás) útján  
vezeti el Mártát arra a bizonyosságrü, hogy a feltámadás és az élet mán 
ott áll előtte.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Az ige aktualitását alá
festi az epistola: nyomorgatott, megszorított, kétségek közt imbolygó, 
üldözött, eltaposásnak kitett életünk törékeny cserép-edény; bármely pil
lanatban felbukkanhat mögötte a halál, melyről a hitetlen világ ezt tudja: 
„halál ellen nincs orvosság".

Van! Jézus az. Ö a feltámadás. Ha ő  az enyém, a feltámadás is az 
enyém. Már most, nemcsak majd, az utolsó napon! A feltámadás-hit a ke
resztyén ember hitbeli állapotának fokmérője; e hit nélkül nincs keresz- 
tyénség. Jézus nem a halál szörnyű realitásának az eltusolásán, hanem 
azon fáradozik, hogy e realitás fölé emeljen bennünket: van e realitás mö
gött nagyobb realitás, „én vagyok a feltámadás".
|  1. Á magunk és szeretteink életének minden nyomorúsága, betegsége,
törékenysége Öfelé fordít bennünket, hogy ínségünket Előtte tárjuk fel:
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„Imé, akit szeretsz, beteg.11 Tehát a magam és szeretteim életét mindenes- 
től az ő kezébe kell letennem; nem majd, nem akkor, amikor a baj már 
itt van, hanem most azonnal, hogy szerstetében tudjam magamat akkor 
amikor az inség reám tör. 

2. ígérete biztat, hogy betegségünk, halálunk arra  való, hogy eze> 
ben és 'ezek által tanuljuk meg dicsőíteni a Fiút, mert ezekben nyilark^ 
ta tja  ki a Fiú az ő felséges voltát, hogy ő  a feltámadás és az élet. Tő] 
nagy dolgokat várhatunk! De:

3. Várnunk kell. Jézus nem akkor és nem úgy hozza segítő kegyei 
mét, amikorra és ahogyan mi várjuk. Mikor mi úgy véljük, hogy m ' 
már meg kell érkeznie, be kell avatkoznia, gátat kell vetnie a szorongató 
ínségnek; Ő gyakran késik. Nem siet megelőzni szeretteinek az ínségét 
elhárítani barátainak a halálát. Amit égetően sürgősnek vélnénk mi, az 
Neki nem sürgős:- a külső ínség feloldása; amit mi szívesen halogatnánk 
az utolsó napra, abban Ő most követel döntést: „hiszed-é ezt“

4. E várást a  hívő is csak fájdalommal (21. v.) képes elviselni; 
hitetlen e várás alatt kétségbe és reménytelenségbe zuhan (I. Thess.' 4  
13 kk, Efez. 2, 12.). A hívő azonban a halált Jézus személyén kerEsztijJ 
mindig az élet világosságában nézi, úgy hogy a halál minden realitása mel
lett mégis átmeneti ponttá válik számára. De csak Jézusban!

A vasárnap jellege. Az óegyházi evangélium (a naini ifjú feltámasz
tása) szerint az élet Ura legyőzi a halált. Mi a húsvét és ti paruzia között 
élő emberek ebben a hitben járunk.

Vázlat: Halál ellen van orvosság. 1. Adja a feltámadás és élet Ura 
Jézus. 2. Adja annak, aki hisz Benne. 3. Adja úgy, ahogyan Ő látja jónak 
4. Hiszed-ő ezt?

Ajánlott' énekek: 596, 212.
Körmendi munkaközösség.

Szenthárom ság után 17. vasárnap
Szószéki ige: Márk 2, 2-J—3, 5. Oltári ige: Kol. 2, 16_23.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: Lényegében azonos a múlt évi 
Szentháromság u. 17. vasárnap alapige magyarázatával. Ezért az ott kö- 
zöltekre utalunk.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: A z ünnep megszentelésének Jézus szerint : 
való értelmezése.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. A farizeusok Jézust és 
az ő dolgait ugyanúgy bírálgatták, mint akárki másét. Nem vették észre, 
hogy Jézusban a múlt legszentebb javainál is „nagyobb** áll előttük. Jézus 
„U ra“ mindennek, ami az embernek Istenhez való viszonyára tartozik, akit 
tehát nem bírálni kell, hanem alázatosan követni. Sohasem akarjak sem
mit jobban tudni Őnála! — Ma elismerik Jézus „Ú r“ voltát?

2. A farizeusok a szombat megszentelését és azzal együtt Isten min
den törvényét merev betűnek fogták fel. Kerüljön bármibe is: szigorúan 
meg kell tartani! Jézus előtt is szent volt Isten törvénye, de ő tudta, hogy 
az az ember javára adatott és nem megnyomoríttatására.

3. Az ünnep megszentelése nem merülhet ki csupán negatívumokban, 
hegy mitől tartózkodjunk, hanem Jézus értelmezése szerint önként, szeré
téiből kell cselekednünk, amit Isten kíván tőlünk. (Lásd: epistola!)

4. Az ünnepnap több. mint munkaszünet. Sokan azonban még eddig 
sem jutottak el, mert ilyenkor is dolgoznak.
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1  g. A vasárnapi munkaszünet alól az ú. n. szükségmunkák és könyö- 
| jet munkái kivételt képezhetnek. A verembe esett ökröt húzd ki vasár- 
H l is, de ne fogd az eke elé, hogy szánts vele. Életveszélybe jutott fele
barátodon vasárnap is segíteni kell.

6. A Sátántól elvakított ember nem akarja belátni, hogy az ünnep 
Ura úgy rendelkezett, hogy ünnepnap az ő templomában van a helyünk 

E  minden más munkát félre kell tennünk, különben utolér az ő büntetése 
(III' Móz. 23, 30.).

, 7, Luther szerint a vasárnap értelme nem a nem-dolgozásban, hanem 
Isten igéjének hallgatásában van. A keresztyén ember mindennap olvassa 
Isten igéjét, imádkozik és énekel, de a vasárnapot teljesen ennek szenteli. 
Ptf ige hallgatása nélkül a vasárnap nem vasárnap. Ez teszi a vasárnapot 
valóban megszenteltté, Isten napjává.

Schlatter szerint az istentisztelet is mi érettünk van, hogy ezáltal 
Istenhez jussunk, az Ő vezetésére bízzuk magunkat és az Ő szeretetében 
maradjunk. Ezért nem volt Isten gondolata szerint való, mikor a farizeus 
aZt mondta: először a szombat, azután az ember. Így az a félelem beszél, 
amelynek Isten úgy jelenik meg, mint kemfny úr és az a hit nélküli érte
lem, amely Isten tetszését saját áldozatával akarja megszerezni. Isten más
képpen gondolkozik: először az ember, azután a  szombat. A szombat az 
ember segítségére adatott, hogy Istent el ne felejtse és javára, hogy egé

szen bele ne merüljön az ő földi munkáiba.
8. Jézus ura a szombatnak: ünnepet csak Ö rendelhet és értelmezhet. 

Ünnep csak ott van, ahol Jézus van. Ünnepelni csak Jézussal együtt lehet.
9. A bűnnek ebben a világában most még teljes érvénnyel áll a 3. 

parancsolat. A Jelenések könyve szerint majd eljön a végső beteljesedés, 
amikor Isten láthatóan is közöttünk lesz. Akkor nem kell külön vasár
napot tartani, hogy Isten igéjét hallgassuk, mert Isten szava mindig 'és 
mindenütt hallható lesz. E rre a teljes ünnepre készüljünk már most!

Vázlat-téma: Ünnepszentelés.
A vasárnap jellege: Az Ű r napjának helyes megszentelése.

K Ének: 80, 281. Prédikáció után: 374, 9. verse.
Száki munkaközösség.

          Csepelt munkaközösség: Gáncs Aladár, Várady Lajos.
Körmendi munkaközösség: Bachát István, Bókkon Lajos, Mátis István, 

Németh- Farádi Mihály. Vezette és a kéziratot összeállította: Nyirő József. 
Száki munkaközösség: Pohánka Sándor, Zsemberovszky János. Ve

szette: Magyar Géza. Kéziratot írta: Milán János. /
Kiskőrösi munkaközösség: Bachát István, Mina János, dr. Murányi 

György, Ponicsán Imre, Seben István, Zoltán László, Plachy Lajos. 
Vezette és kéziratot összeállította: Sikter András.

Békéscsabai munkaközösség • Dedinszky Gyula, Egyed Róbertné, Filip- 
pinyi János, Kincses Gusztáv, Kiss György, Mekis Ádám, Rohály Mihály, 
Sáfár Lajos, Sztehló Mátyás, Sztik Gusztáv. Vezette: Mekis Ádám. A 

^kéziratot összeállította: Filippinyi János.
Somogyi munkaközösség: Horváth Lajos, Fónyad Pál, Szomjas Ká

roly, Láglsr Béla, Zámolyi Gyula, Szekeres Elemér, Teke Zsigmond, 
Tihanyi János, Lakatos György, Haniffel Sándor. Vezette: Molnár Lajos. 
A kéziratot összeállította: 'Dubovay Géza.

Pilisligeti teológiai konferencia munkaközösségét vezette és a kéziratot 
j elkészítette: Dr. Kosa Pál.



Szenthárom ság után 18. vasárnap
Szószéki ige: Máté 13, 44—46. Oltári ige: Róm. 10, 1-13. 

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A két példázat összetartozó pálT | 
alkot, hasonlóan Luk. 13, 18—21-hez. A többi példázatok Isten ország 
útját én kiteljesedését rajzolják meg, itt Jézus, annak mindent mi- 
haladó értékét állítja tanítványai elé. 44. v. „A mennyek országa" ^  
fejezés Dániel 2, 34—44. versekkel kapcsolatos: Ez az ország hasonló az 
elrejtett kincshez és a drágagyöngyhöz. 45. v. Ennek bevezető formulája 
bizonytalan. Természetesen a mennyek országit nem. az emberhez és a 
kereskedőhöz, dű a kincshez és a drágakőhöz hasonló.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Mivel Isten országa a legfőbb kincn 
teljes odaadást és mindent követel.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. Jézus példázatban 
beszél a felbecsülhetetlen kincsről, melynek értéke független attól, hogy 
valaki felismeri-e, vagy nem. Jézus az embert úgy vezeti, hogy e világ
ban megtalálható legyen ez a kincs. Érdemes érte törekedni. Életünk
nek célja nem a jelenben, de a  jövendőben van. Felismerjük-e ezt a 
célt és ezt az értéket, ez a kérdés?! Felismerjük-e, hogy a cél már a 
jelenben is egészen közel jön hozzánk Jézus Krisztusban? Ügy mint 
az ember, aki „véletlenül" bukkan rá a kincsre, de a magáévá teszi 
kapcsolatba kerül vele, vagy mint a kereskedő, aki minden gondját arra 
a létező drágagyöngyre fordítja s megszerzi. Példázatunk olyan emberek
ről szól, akik Isten országával kapcsolatba kerültek s válaszút elé állít
tattak. Az, hogy számunkra Isten országa egészen közel jött, nem magá
tól értődő. Isten ajándéka ez, nem érdem. A kérdés csak az, hogy Jézus 
hallgatói a mennyek országának ezt az egyedülálló értékét elfogadják-e, 
vagy nem?! Olyanok-e, mint akik felismerik ezt a kincset, drágagyöngyöt 
és értékelni tudják, vagy pedig balga:agek, akik igazgyöngy és ügyes 
utánzatok között nem tudnak különbséget tenni.

2. Mivel a mennyek országa a legnagyobb érték, elnyerését illető
leg', a követelmény is nagy, amit felállít Jézus. A jövendő betörése a 
jelenbe, Isten országának közeljötte hozzánk gyökeres életváltoztatást 
kíván. A tanítványok mindig a mennyország előfutárai, akiknek régi 
életükkel le kell számolni. Életükön kell bebizonyosodni annak, hogy 
Isten felettük való uralma mindig áldozatot követel.*) Magukra kell vál
lalni a legmerészebb „rizikót", mindent feltenni egy kockára, hogy övék 
legyen az érték. Nem megragadni kell az értéket, hanem az érték fog
lyául kell ejtetniök. A tanítvány nem akrobatikus aszkéta, aki erkölcsi 
rekordteljesítménnyel tornázza fel magát a mennyek országába, csak egy 
ember, akinek a Lélek megnyitotta szemét és meglátja, mi az üdvössé
gére való.

Az evangélium és az epistola találkozása; Isten Jézus Krisztusban 
adta a legnagyobb értéket, a kegyelem gazdagságát.

Énekek: Dt. 296, 436.
___________ Somogyi munkaközösség.

*) Ezt az áldozatot azonban örömmel hozz,a meg az, akinek Isten 
országának értékei: bűnbocsánat, üdvösség, Jézus Krisztussal való közös
ség, a feltámadás reménysége felragyogtak. Nem kényszerről, hanem 
belülről fakadó önkéntességről van szó („a felett való örömében elmegy 
és eladván m indenét..."). Olyan nagy a kincs, hogy érte önként, bol
dogan adjuk oda minden más földi értékünket.
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   Szenthárom ság után 19. vasárnap
Szószéki ige: Ján. 9, 1— 7; 24—38. Oltárt ige: Zsoltár 73,1—5, 23—28.
E r  AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: Az előző fejezetben Jézus saját, 
^Kgélye felett kerül vitába a „hívő“ zsidókkal, akiket éppen „hívő“ zsidó 

ituk gátol abban, hogy Jézusban felismerjék az Isten küldöttét. A 9.
, a vak meggyógyításával szemlélteti, miként vezeti Jézus a vakot az. 

Kmgédelmesség útján a Krisztusért való támadások kereszttüzén át a Krisz- 
| >bán  való személyes hitre. — Erga tou teou =  Istennek azok a csele
kedetei, melyekkel üdvösségünket munkálja. Kosmos =  a megromlott világ. 
pás tou kosmou =  Jézus Krisztus az üdvösség hozója. Ptüzma =  nyál- 
köpés. A bibliában háromszor fordul elő Jézus gyógyításában (Mk. 7, 33; 
8 23-). Siloám =  apestalmenes =  küldött. Önmagán túlra a küldöttre 
utal, akitől a vakra igazi világosság árad. Ekballó =  kiközösít a Krisztus 
nevéért.

AZ ALAPIGE IRÁNY A: Sötétségből — világosságra. A világosságra 
jutott ember hitéről bizonyságot tesz.

B  AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Jézus Krisztus, a világ 
világossága, annak a dolgát cselekszi, aki elküldötte. Minden azért törté
nik életében, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek.

1. Rám tekint. Abban az állapotban lát meg Jézus, amelyben vagyok. 
Betegség, meglátogatás Isten áldott eszköze lehet. Isten sokszor azért állít 
ki munkámból, szakít ki eltervezett életutamról, hogy szólhasson hozzám. 
Amíg nagyon elfoglalt vagyok, nem érek rá Istennel törődni. És mikor 
egyedül maradok, akkor hozzám lép és meglátom Öt. A vak ember a  maga 
elhagyottságában találkozott Krisztussal. Ha egészséges, talán sohasem ke
rült volna szemtől-szembe Jézussal.

Nem csak meglát, hanem segít.
2. Könyörül rajtűm. Nem a múltat kutatja, melynek következménye- 

a jelen, hanem a jelen nyomorúságából mindig azt látja, amiben az Isten 
dolgai nyilvánvalókká lesznek. A tanítványok azt kérdezgetik: kicsoda vét
kezett, hogy ennek vakon kell élnie? Keresik az okot. Jézus válasza: Isten 
dicsősége legyen nyilvánvalóvá, azért történt ez.

Sokan a maguk elesettségükért okolják a múltat. Nem látják meg, 
hegy Isten a jelenben akar szólni hozzánk. A jelen bűneiből akar kiszaba
dítani. Sötétségből világosságra akar vezetni.

Keres. Nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen.
A vaknak nemcsak szeme világát adja vissza, hanem megnyitja lelki 

szemeit is.
3. Hitet ébreszt. Já rj azon az úton, melyet mutatok néked. Az enge

delmesség útjára  irányít Menj el Siloám tavához. Az Ö ú tja  nem könnyű. 
Nehéz járn i rajta, amikor azt látja, hogy a hitetlenek ú tja  az övénél sze
rencsésebb. De ha engedelmes szívvel tudsz hallgatni az Űrra, akkor te is 
tudsz szólni a  zsoltáríróval: Isten közelsége oly igen jó nékem. Kicsodám 
van az egekben?! Náladnál egyébben nem gyönyörködöm. Elmegy. . .

Engedelmeskedsz te az Úrnak, amikor küld? Mi által támaszt benned 
hitet Isten? Hogyan próbálja hitedet? Hit csak ott van, ahol engedelmes
ség van. Tudsz-e engedelmeskedni? Az engedelmesség látásra vezet.

4. Bizonyságtevővé tesz. Az Úristenbe vetem minden reménységemet, 
hogy hirdessem minden te cselekedetedet.

Nem lehet elhallgattatni a vakot, aki világosságra jutott. A támadá
sok tüzében csak erősödik hite. Mindig bizonyosabb lesz hitében.

A gyülekezetből való kivetése után találkozik Krisztussal. Látja Őt„ 
beszél vele, imádattal fordul hozzá: Hiszek Uram!
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A samáriai asszony találkozott Krisztussal. Bizonyságot tesz róla. 
Hisznek Krisztusban azután nem az ő beszédéért, hanem mert látták Krisz- 
tust. — Akinek Jézus megnyitja a szemeit Isten dicsőségének meglátására, 
az nem tud egyebet tenni, mint erről beszél: Ezt tette velem a z  Isten. 

Ének: 286, 417.
Kiskőrösi munkaközösség

Szenthárom ság után 2 0 . vasárnap
Szószéki ige: Máté 25, 14—30. Oltári ige: Zsid. 10, 19 25

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A textus „hasonlóképpen** kötő
szóval a tíz szűzről szóló példázathoz kapcsolódik. 14. v. Apodémsó: hazul
ról elutazni, svéd, finn: külföldre, idegen országba utazni. Paredóken: át
adta, finn, svéd: rábízta, t. i. sáfárkodásra. Ta hüparchcnta: amivel ren
delkezik. Masznyik: minden vagyonát. 15. v. Talanton: bizonyos súlyú 
arany. (Háromféle tálentom volt. Eginai: kb. 25 ezer Ft. Szolóni: kb. 
20 ezer Ft. Szír: kb. 4 ezer F t.) Dünamis: itt inkább képesség, tehetséjg, 
mint erő. 21. v. Epi pollón katastésó: Károli: sokra bízlak ezután, Masz
nyik: sokat bízok ezután rád, Luther: über viel setzen, finn: soknak a 
tulajdonosává teszlek. 26. v. cknéros: rest, habozó, késlekedő, tétovázó. 
30. .v. Achreios: aki hasznot nem hoz.

AZ ALAPIGE IRÁNYA: A számadásra eljövendő Urunkat hűséges 
szolgálatban kell vámunk.

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: 1. A mai ember különös
képpen egocentrikus ember. Én magamért vagyok, a magam ura vagyok. 
Vezérlő motivum: a saját érdek. Isten igéje arra figyelmeztet, hogy szol
gák vagyunk. Felelős szolgák.

2. Á példázat szerint urunktól tálentumokat kaptunk azért, hogy sá
fárkodjunk velük. Legdrágább ránkbízott tálentum az Isten igéje. Nekünk 
adja Isten továbbá a szentségek, a bűnbocsánat áldásait. Adja az Ö 
békességét, az imádkozás lelkét, az istenfiuságot (Schlatter).

3. A tálentom átvétele sáfárkodásra, hűséges szolgálatra kötelez. 
I. Kor. 4, 1—2. A példázat nem a világnak szól, hanem Övéinek, a gyüle
kezetnek. Különös felelősség az Isten igéjével való sáfárkodás. Minden a 
gazdáé. Ő hűséget kíván tőlünk. Összes képességeinket az ige mértéke alá 
és annak hűséges szolgálatába kell állítanunk. A tálentumok kamatoztatása 
egyértelmű ezzel a könnyebben érthető felszólítással: Teremjetek megtérés
hez illő gyümölcsöket. Máté 3, 8.

4. A rest szolga a bűnös tétlenséget példázza. (Só, mely megizetlenül. 
Gyertya, mely véka alá rejtetik. Szőlővessző, melynek nincs élő kapcsolata 
a szőlőtőkével.) A tálentomok különböző mértéke mellett is ugyanaz a 
hűséges szolgálat kívántatik meg.

5. A mai ember sokszor tesz szemrehányást Istennek. Vallja azt, hogy 
Isten szigorú, de mégsem teljesíti ennek a szigorú Istennek parancsát. 
Szívében nincs engedelmesség Isten iránt, sem szeretet embertársai iránt. 
Ilyen az ember Krisztus nélkül. Aki nem teljesíti a szolgálatot, attól el
vétetik a tálentom, de ez egyúttal kárhozatos ítélet is az ő számára. A szol
gálattal együtt elveszíti az életét is.

6. Jézus hűséges tanítványa megérti az idő komolyságát, kész a hű
séges gyümölcstermő szolgálatra. Nem álmodja át a jeleni álkegyesksdő 
jövővárással. A példázatból világos, hogy Isten a hűséges szolgából fel
szabadított, megtisztított, üdvösségre jutott embert akar formálni. A mi
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Kiírunk nem uzsoráz ki, nem magának teszi el a hasznot, hanem minket 
Btíndékoz meg bőségesen: menj be a te Uradnak örömébe.

7, Ítélet, számonkérés lesz! Van büntetés és jutalom. Büntetés az, 
elvétetik ;a tálentom és „kivettetik" a szolga. Jutalom az, hegy még 

többet kap és Istennel való együttélés örömében részesül.
Vázlat: 1. Szolgák vagyunk. 2. Mit kaptunk? 3./ Mire kötelez a tálén- 

tom átvétele? 4. Az Úr a hűséges szolgát magához emeli, a  hűtlent pedig
elveti.

Az oltárt és szószéki ige egysége a közös eschatológikus vonásiban
található.

' Ajánlható foenek: Dt. 438.
Békéscsabai munkaközösség.

A reform áció-napi igehirdetésről á lta lában
Mielőtt a reformáció ünnepére választott evangéliumi ige feldolgo- 

R zásához kezdenénk, foglalkozzunk azzal a kérdéssel: Mii prédikáljunk 
; október 31-én és hogyan?

Samethreuternél olvastam, hogy az eisenachi perikópa-rendben 
i  október 31-re kitűzött János 2, 13—17 alapigével kapcsolatban Nieber- 
- gall így írt: „Reformáció napján a protestáns harag pompásan kitom

bolhatja magát az árusok és pénzváltók katolikus utódaival szemben.“
: Vájjon igen sokszor nem így van-e? Október 31-én szószékeink nem ^vál

nak-e igen sokszor a katolicizmus felé aknákat vető pulpitussá? S vaj- 
|  jón nem ez a nap adja a legáldottabb alkalmat sérelmeink elmondására,. 
; vagy a „bekormozott lámpaüvsg" hasonlatával a magunk megtisztított, 
E igaz keresztyénségének a hangoztatására?

Ne foglalkozzunk a reformációi igehirdetésben a római, egyház dol
g a iv a l. Az ott uralkodó állapotokkal. Maradjunk a magunk portáján.

S ha megengedhetőnek tartjuk is, hogy az igehirdető reformáció ünne- 
I  pén olyan igét választ, mely alkalmul szolgál a magunk egyházának- 
f értékelésére, mégis azt tanácsoljuk, hogy ne így prédikáljunk.

Minden helyes és óvatos dicsekedésünk —• például az ébredésért való 
hálaadás —- mellett reformáció ünnepén a szószéken a reformáció köz
ponti üzenetének kell megszólalnia. Ez pedig nem más mint: sola fide— 

(sala gratia! „Ettől az artikulustól nem térhetünk el, sem nem enged
hetünk, még ha a föld és ég elveszne s bármi m á s ... ebben az art.iku- 
lusban van minden, amit mi a pápa, az ördög és a világ ellen tanítunk 
és élünk. Azért ebben egészen bizonyosnak kell lennünk és nem szabad 
kételkednünk, különben minden elveszett és ismét a pápa és az ördög 

fgyőz felettünk." (v. ö. Thurneysen előadását Budapesten: Szabad ke- 
gyelem.)
|  A gyülekezeteknek szüksége van az ilyen prédikációkra. Vető püs
pök doktori értekezése („A hit által való megigazulás elve egyszerű evan- 
gélikus hívek lelki világában") is arról győz meg, amit minden'lelkipásztor 
napról napra tapasztal beszélgetései közben, hogy híveink nincsenek tisztá
ban a sola fide— sola gratia mondanivalójával! Híveink nagy része fél 
lábbal a katolicizmusban él (és papjaink??). Falusi híveink nagy mell- 

[ veregető lutheránusok, de számukra ez nem igen jelent mást, minthogy 
Wnások, mint katolikusok. Városi híveink sem igen jutnak messzebb a 
i„do ut. des“ vallásosságnál. Bár minden igehirdetésünk alapja kell, hogy 
|legyen, a sola fide — sola gratia tanítása, s minden prédikáció valami-
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képen az Isten kegyelmének hirdetése, hiszen bocsánat-hirdetés, — ^  
október 31-én el kell hangzania Luther nagy felismeréséről szóló i/nzonj, \  
ságievésnek: Ingyen, kegyelemből, hit által, minden emberi akarat, szán 
dék, erőlködés és hozzátétel nélkül lehetünk igazak! Nem szabad el 
felejtenünk azt, amit Dehn így mond: „Mi Istennel szemben mindig |  
igazságunk és önigazolásunk (álláspontján vagyunk; ez tulajdonképp 
bűnünk úgy a múltban, mint ma," A technika évszázadában magunk 
alakítjuk sorsunkat s magunk látszunk saját megváltónknak! Pedig az I}r 
népe, az ö  legelőjének juhai és a Krisztus megváltottjai vagyunk, u u 
pedig nagyon kegyesek volnánk, még inkább szükségünk van a kegyelem 
hirdetésére, mert minél kegyesebb az ember, annál kevésbé tudja vallani 
hegy üres kezekkel áll az Isten előtt (Pakkala). V. ö. Róm. 10, 3. a  meg’, 
igazulás csodáját merjük hirdetni. Az ingyenvaló kegyelmet (v. ö. ismét 
a református Thurneysen pesti előadását), amelyet amikor Luther meg
talált, így szólt: „Akkor megízleltem, hogy egészen új életre újjászülettem 
s mint egy megnyílt kapun a Paradicsomba léptem.1*

így lesz Isten valóban Istenné. Aki a sola gratiát tagadja, annak nem 
kell a Krisztus. Az mindig „produkál valamit1* az Istennek. Farizeus, eset
leg szektás. Üdvösségünk nem tőlünk van, egészen Isten műve. Ez a leg
nagyobb vigasztalás, ami e világon lehetséges. Még a lator is hallja az 
evangéliumot: velem leszel a Paradicsomban! Kegyelemből! A kegyelem 
Isten objektív üdvténye. A kereszt a bizonyítéka, biztosítéka, záloga! Éret- 
t ünk: Elvégeztetett!!

Reformáció ünnepén tehát a következő homiletikai feladataink vannak: 
Felelnünk kell arra a kérdésre, hogy törvényből vagy kegyelemből kí

vánunk-e élni. Pál apostol idején ez volt a keresztyénség főkérdése. A 
reformáció idején az Isten világossá tette, hogy örök kérdése marad ez a 
keresztyénségnek. Ma mi Pál és Luther korát éljük ebből a szempontból.

A kegyelemből való élet mindet egyéni értéket, jóságot, cselekedetet 
kizár Isten előtt. Valóban üres kézzel állunk Isten előtt. Isten ajándékozza 
kegyelmét és mi ebből a kegyelemből élünk. Aki ezt nem hiszi, az kacsingat 
folyton a teljesítményekre és helyezi folyton első helyre, amit ő cselekedett, 
például „átadta magát**.

Isten azt is cselekszi, hogy a kegyelemből való élet. áldott élet legyen. 
Ad nekünk jó szívet, szeretetet, a kegyelemből való élet drága gyümölcseit.

A reformáció-ünnepi prédikáció hálás emlékezés a reformációra, mert 
Isten a reformációban tette ú jra világossá, hogy egyedül kegyelemből élünk 
és folytathatunk keresztyén, Istennek tetsző életet.

Dr. Kása Pál.

Reform áció ünnepén
Szószéki ige: Máté 18, 23—35. Oltári ige: Gal. 5, 1—6.

AZ ALAPIGE MAGYARÁZATA: A hasonlat elmondását okozó pé- 
teri kérdést nem kell hozzávennünk az igéhez. Az exegéták szerint itt Máté 
összetételéről beszélhetünk (v. ö. Luk. 17, 4.) és ezért nyugodtan vehetjük 
a hasonlatot külön. Kétségtelen, hogy az ige középpontjában a  függetlenül, 
„szabadon1* megbocsátó király áll. Minden vonása azt szolgálja, hogy az 
„elengedés** ténye kidomborodjék. A hasonlat célja Isten bocsánata nagy
ságának megmutatása. Annak az embernek, aki Isten mindentfelülmúló 
nagy szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét megtapasztalta, kötelessége elenge
dést, megbocsátást gyakorolni felebarátja felé.
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: A hasonlat Máté sajátos közlése, ugyanúgy kezdődik, mint aj 22, 2. —
A  király, (később úrnak nevezi) a 35. versbeli mennyei atya. A szolga 

lehet királyi főember (főminiszter), aki megfizethetetlenül nagy összeggel 
'gO miihó forinttal adós. — A leszámolás napja nem az utolsó ítélet. Erre 
Imutat11̂  a 2'6. és 29. versek. — A szolgát elővezetik! Nem magától jön 

e\[. Talán már biztonsági őrizetben volt!
(, Köszönetről nincs szó. A kegyelem elfelejtődik. Maga már nincs baj- 

Iban, mégis bíróvá teszi magát a szolgatársa fölött. Lehet, hogy nem az 
f adások börtönébe záratta, hanem magánőrizetbe vette. Ez is lehetséges volt
akkoriban.

A hasonlat végét v. ö. Máté 5, 26. és Lukács 12, 59. versekkel. A 
; porkoláb, hóhér, kínzók csak itt fordul elő. Itt már az utolsó ítéletről van 
szó. T. i. soha sem tudja megfizetni adósságát, azért büntetése „örök".

Summa: A példázat Isten bűnbocsátó kegyelméről és a mi ebből folyó 
kötelességünkről szól. Egyoldalú, szabad cselekedet a megbocsátás. Isten 
változatlanul jó mihozzánk )(Jak. 1, 17; II. Tim. 2, 13.): Ő megbocsátott, 

t i  Hogy ez a megbocsátás a Jézus Krisztusban történt arról másutt van 
„szó. (II. Kor. 5, 18; Eí. 4, 32.)

AZ ALAPIGE IRÁNYA: Jézus tanítványa kizárólagosan Isten irgal
masságából (bűnbocsátó kegyelméből) él és ezért kész a 'megbocsátásra.<

AZ ALAPIGE MAI MONDANIVALÓJA: Az ige üzenete igen idő
szerű. Mi mindig könyörtelenül fcoszúlunk s minket is mindig könyörtelenül 
beszólnak. Megtorlás megtorlást követ (V. ö. Reményik: Kcrszerűthn ver
sek; Ki kezdte?) Azért van ez így, mert Istenhez való viszonyunk rendezet
len. Az ige konkrét üzenetét pompásan fejezi ki Karner professzor Máté- 
kommerltárjában: „A tanítvány teljesen és kizárólagosan Isten irgalmas
ságából él és pedig Isten bűnbocsátó kegyelme nem a távoli jövő ígérete 
képen (nem az utolsó ítélet) csillan meg előtte, hanem jelenvalóság, úgy 
hogy azt nem kell. megszolgálnia sem megszentelődéssel sem pedig valami 
féle keresztyén aktivitással. “ Minden szinerg izmust ól mentes kegyelem az 
Isten bocsánata. — Mi ebből a bocsánatból é l ü n k !  Isten bűnbocsátó ke
gyelmének elfogadása hitbeli magatartás, de azonnal erkölcsi magatartássá 
válik, mert mi a bűnbocsánat hitéből élünk, tehát a felebaráttal való talál
kozásunk pillanatában hitünk az erkölcsi viszonyban gyümölcsözik az em
berek felé. Ez a mi irgalmasságunk, megbocsátásunk nem Isten bocsá
natának, elengedésének feltétele, hanem abból következik.

Az alapige mondanivalóját hirdethetjük egyszerű biblikus formában.
(„Auslegung“-prsd\gt) vagy korszerű téma alá 'foglaljuk össze mondani- * 
valóját. Például: A reformáció üzenete: bűnbocsánat. A reformáció köve
telése: éljünk a bocsánatból. (A bevezetésben lehet Lutherről és nagy fel
fedezéséről szólni.) — Vagy: A reformáció üzenete ma is a régi: Jézus 
tanítványai Isten bocsánatából élnek, ezért készek a megbocsátásra. I. Isten 
kegyelmi ténye. II. A tanítvány kötelessége. — Vagy: A reformáció társa- 
dalomépítő szolgálata: Isten igéjével neveli Isten igazi tanítványait, akik 
bocsánatból élnek és megbocsátásra készek.

Pilisligeti teológiai konferencia.
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Igehirdetésünk válsága
„Ügy látszik, hogy az ,Igének' a. ,Törvénybe' való visz- 

szaesése különleges protestáns kísértéssé lett." Schütz P.: Das 
Evangelium. 43. lap. 48

„A beszélő mást már nem ,&rí, hanem valami dalon jí 
mélkedés. . . Személyeskedésen, személyiségnek személyiség j 
való szembenézésén, illetlen, műveletlen viselkedést értünk ^  
tehát az sem lehetséges, hogy a beszélő ,én‘ személy sz'rjint 
szóljon a hallgató ,te'-hez. De ha ez nem lehetséges, akkor b 
fellegzett a prédikálásnak. Mert ez a helyzet, amikor csak 
elmélkednek . . .  azzal sem törődöm, hogy te, a hallgató, meg. 
cselekszed-e, amiről itt szó van, de te se törődjél vele, mén 
mi csak elmélkedünk és legföljebb az a kérdés vethető fel. hoau 
az elmélkedés kielégített-e téged." Kierkegaard: A keresztyén- 
ség begyakorlása. Lelkipásztor. 19Í8. szept.—okt. szám. v|

Az ige: Isten szem élyes cselekvése
A keresztyén igehirdetést gyakran éri az a vád, hogy Írott vagy 

szélott malaszt, elhangzása után az egyéni és közösségi élet megy a 
maga régi útján, anélkül, hogy valami is megváltoznék vagy legalább 
módosulna Ezt a látszatot megerősíteni látszik az igehirdető ama 
meggyőződése, hogy nem az igehirdető tiszte nézni és várni, miképen 
fogan meg beszéde és lesz életalakító erővé, ő csak hirdeti az igét 
tisztán és igazán, a Szentlélek az, aki életté teszi. — A hit mindio- 
cselekvés is, magában hordja a tett motívumait s nem kívülről veszi 
azokat. Hogy pedig a hitből miképen és milyen cselekvés fakad, az 
a Szentlélek titka, misztérium, melyet kikutatnunk nem lehet: a hit
ből a cselekedet nem egyenesvonalúan, direkt, előre levezethetően és 
kikövetkcztethetően fakad. Isten maga cselekszik benne és általa. |

Az erkölcsi cselekvés nagy általánosságban kétféleképen jön 
létre: aj az ember konkrét életszituációjában öntudatával önmagára 
vonatkozik el, mérlegeli a cselekvési lehetőségeket, a kívülről adott 
vagy maga által alkotott, de ebben az esetben is kívülről jövő norma 
szerint önelhatározásával megcselekszi azt a lehetőséget, mely a nor
mával leginkább megegyezik; b) vagy az adódó cselekvési lehető
ségek közül azt valósítja meg. jobban mondva: engedi megvalósulni, 
melyben önmaga csonkítás nélkül kiteljesedik.

A valláserkölcs, a hitből fakadó élet merőben más. Itt önma
gunkra elvonatkozó öntudat, önmagunkra való elvonatkozásán keresz
tül és túl Isten igéjére,' akaratára, tettére vonatkozik el, feléje néz, 
vágyódik, őt keresi s akkor, ha maga Isten személyesen szólítja meg, 
hitre juthat s ebből a hitből fakad a cselekvés, mely tulajdonképen 
csak folytatása, része Isten cselekvésének, hiszen a hit előtt már Is
ten cselekedett, a hitben csupán ezt látja meg, fogadja el az- ember a 
maga részére is.

Hogy pedig Isten már cselekedett rám vonatkozóan is és ezt meg
szólításában személyesen is tudtomra adja és adatja az igehirdetővel, 
ezzel szemben lehetek nemcsak „hév“ , hanem „hideg“ is (és csak ez
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kettő lehetek, ill. a kettő egyike), — az nem változtat azon, hogy 
Isten cselekedete végbement és úgy ment végbe, ahogyan ő akarta. 
Én azon magatartásommal semmit nem módosíthatok, ki sem egé- 
szíthetem azt.

    Az igehirdető Isten személyes megszólítását közvetíti, Isten cse- 
lekedetéről tesz bizonyságot, mellyel szemben csak hidegek vagy 
hévek lehetünk. De ha tudunk vele szemben másfélék is lenni, ha 
nem kelt hitet vagy hitetlenséget, ha pl. tudunk véle szemben tár- 
gyilagos magatartást tanúsítani, langymelegek, közömbösek lenni, 
akkor a hirdetett ige nyilván nem is ige, legfeljebb törvény, tan, ta- 
nács, elmélkedés az igéről, emberi szép szó. Itt van az igehirdető 
felelőssége.

 Ha Isten személyes szólása és tette Istenről leszakad, nem ő 
maga mondja és cselekszi, hanem én mondom magamnak és mások- 
nak akkor az evangéliumból törvény lesz, ha pedig Isten maga 
mondja ugyan, de általam közvetítetten általánosan, személytelenül, 
íikkor' az evangéliumból tan lesz, ez utóbbi kísértés felé depraválódott 
a mai igehirdetés; Isten igéje mindkét esetben szekularizálódott, (a 
só megizetlenült), nem csoda, hogy vele szemben immár sem hide
gek, sem. hévek nem tudunk lenni.

Mikor szem élyes az igehirdetésem?
 A személyesség az öntudatot és önelhatározás egységét jelenti. 

Személyes vagyok akkor, ha öntudatosan valódi önmagámra, állapo
tomra, élethelyzetemre vonatkozik el és önelhatározásom ebből fakad. 
Személyes vagyok a másik emberrel szemben, ha öntudatom annak 
a másik embernek valódi énjére, állapotára, élethelyzetére vonatko
zik el, onelhatározásom erre irányul és ebből fakad. Ilyenkor mint
egy felveszem a másik ember személyiségét az enyémbe, kitágulok 
írre, rátágulok magamból, hogy magamba öleljem őt s abból, amit 
nekem mond Isten személyesen megértem, hogy neki is mit mond 
személyesen. Az igét neki fogalmazom meg, számára mennél inkább 
elfogadhatóan és megragadhatóan, az ő nyelvén. Nemcsak tisztán, 
azaz sem többet, sem kevesebbet, mint amit Isten mondott és tett, 
hanem igazán is, tehát neki hittel megragadhatóan fogalmazva, azaz 
személyesen.
K  Nem elégedhetik meg az igehirdető azzal, hogy ő maga szemé
lyesen Istentől hallja az igét, hitével igent mond rá, sem azzal, hogy 
ugyanazt, amit neki mondott, ugyanúgy adja tovább a másiknak 
azzal a követelménnyel, hogy vedd te is személyesen neked mondott
nak. Személyesen a másiknak mondattan kell megfogalmaznia is, kü
lönben az' ige, mely neki jóllehet evangélium volt, a másiknak csak 
tan vagy törvény lesz. Ezen alul marad a mi igehirdetésünk leg
többször, manapság különösen nagy a kísértésünk épen erre, ezen a 
ponton ju to tt válságba a protestáns templomi prédikáció s ezen a 
holtponton kell túljutnia,

; A követelményt gyakran hangoztattuk eddig is, a prédikáció
gyülekezetszerűsége", „modern jellege" jelszavakkal, de nem vet-
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tű k  komolyan. Személyesen á llo ttunk  szemben Istennel, az ő igéjével, 
a  textussal, vagyis ö n tu d a tu n k  m indenestül reávonatkozott el, r e á -  
hallgato tt, m ár sokkal gyengébben voltunk személyesek ö n m a g u n k é i  
szemben és legkevésbé a reánk  bízott hívekkel szemben.

Nem önellenmondás-e ez: h irdesd  személyesen az ig é t 'h íve idn  t i  
anélkül, hogy az ige m eghallása előtt, közben vagy legalább utá '1  
annak  megfogalmazása előtt, közben vagy legalább u tána  el ne V*1*  
natkoznál az ő valóságos élethelyzetükre, am elyben léledzenek? M  
Isten re  való hallgatás te ljes odaadását lehet-e kijátszani ez élleiZ 1 
lehet-e a  kettő t egym ást kizárónak venni, nem  elméletben, de a \  
korlatban  ?

S z e m é ly e s  le n n i I s te n n e l ,  ö n m a g á m m a l s z e m b e n  és  e z t  a r r a  hass ] 
n á ln i  f e l ,  h o g y  e m b e r tá r s a im m a l s z e m b e n  —  n e m  u g y a n  e lm éle tileg  ? 
k ö v e te lm é n y  s z e r in t ,  d e  a z  ig e h ir d e té s i  g y a k o r la tu n k ,  m ó d szerü n k  \ 
té m á n k  és fe ld o lg o z á s i  m ó d u n k  s z e r in t  —  s z e m é ly te le n  le h e te k  és 1 
m a r a d ja k :  ez  a  v a ló  h e ly z e t .

Teológia-történeti okait is meg kell lá tn u n k  e helyzet kialakulá
sának. A két háború között uralkodó b a r th i ,  d ia le k t ik u s  teológia ) 
Is ten  igéje felőli helyes beirányzódása. já r t  azzal a kísértéssel, ho»y j 
az igének emberi elemei irá n t vakká váltunk, a m egváltás müvét 
elszakítottuk terem tési a lap játó l, az ú jjászü le tést úgy  értettük, hogy  
Is ten  megsemmisíti s a já t terem tését, hogy ú jjá terem thesse azt. Már 

m aga B a rth  is revízió alá vette  nevezetes H ohlraum -felfogását, nem 
kellene nekünk is m inél előbb revízió alá  venni az igehirdetési gya
korlatban  ?

S z e m é ly e s e n , a  m á s ik  e m b e r r e  n é z v e  m e g f o g a lm a z n i  a z  ig é t  min- 
d ig  a z z a l  a  k ís é r té s s e l  já r ,  h o g y  a z  i g é t  m e g c s o n k í t ju k  v a g y  m egolt- \ 
ju k ,  a z  e m b e r i  e le m  k e r ü l  b e n n e  a z  i s t e n i  e le m m e l s z e m b e n  elsőd leges ] 
h e ly r e .  F e lm e n t-e  e n n e k  a  v á lla lk o z á s n a k  k ís é r té s e  m a g á tó l  a  vá lla l
k o z á s tó l  s  a  k o c k á z a t-n é lk ü l is é g  e g y e n lö -e  a z  ig e  t is z ta s á g á n a k  b izto 
s í tá s á v a l?

Lehetséges-e az ige eme elszemélytelenedése tá rgyában  akár 
valam ely ankét-szerű megbeszélést elkezdenünk, aimíg sokan vannak • 
o lyan lelkészek, akik igehirdetésünk eme válságát egyszerűen tagad- > 
já k  vagy am íg az igének mások szám ára való személyességét egyedül 1 
a szentségekben lá tjá k  vagy am íg az igehirdetés szám unkra azt je- 1 
lenti, hogy pusztán  a te x tu s t adjuk, parafrázisával, s legvégül, míg 
etekintetben való felelősségünket a Szentlélek m u n k ájá ra  hárítjuk 
át, hogy ő- végezze el azt is, nélkülünk és kívülünk, am it általunk 
és a mi ön tudatunkon s a mások szám ára való igemegfogalmazásun
kon keresztül akar elvégezni ?

D r . F e r d in á n d  István .
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V a llá s ta n ítá s u n k  új  h e ly z e te
I Megkezdődött a tanév. A legelső dolgunk, megköszönni Istennek, hogy 

^ K k  szolgálatba indulhatunk, hogy istentiszteleteken, hittanórákon, biblia- 
Kajökben ebben az új tanévben is hirdethetjük ifjúságunknak az evangéliumot. 
Kmána pedig rögtön az következik, hogy számot vessünk az új helyzettel, 
Knelyben egyházunk tanító és nevelő munkája megindul.

|  j. Gyökeresen új helyzetet jelent a

f a k u l ta t í v  v a llá s o k ta tá s
K ivezetése az iskolákban. A népköztársasági alkotmány 54. paragrafusa ki- 
ünondja az állam és az egyház szétválasztását. A kötelező vallásoktatás meg

szűnése ennek a szétválasztásnak a legelső kivetítődése. Mostantól kezdve a 
szülők döntenek arról, hogy kívánják-e gyermekeik rendszeres iskolai. vallás- 
tanításban való részesítését. A hitoktatáson kívüli vallásos nevelést, gyüleke

ze ti ifjúsági munkát (gyermekbibliakörök, serdülő és ifjúsági bibliakörök stb.), 
-amely eddig sem volt kötelező, a szeptember 5.-i törvényerejű rendelet nem 
érinti. A vallástanítás új rendezése régóta várható volt, ezért nem lehet senki 
•számára sem meglepetést.

Ü Egyelőre még nem tudjuk lemérni, milyen mértékben jelent változást 
ez az új helyzet egyházunk vallástanítási munkájában. Annyi azonban bizo
nyos, hogy nagy próba és megméretés lesz, hogyan végezte egyházunk eddig 

- ezt a szolgálatot. Most dől el majd, milyen lélek áradt ki vallástanításunkon 
keresztül a családokba, kényszernek érezték-e vagy hálásan fogadták; meny
nyire tudtunk többet adni a hittanórákon egyházunk ifjúságának a kötelező 
•tantárgynál és milyen vonzóereje lesz eddigi munkánknak akkor, ha a külső 
kényszerítő eszközök nem állnak többé a rendelkezésünkre?

Másfelől az is bizonyos, hogy a vallástanítás ügye most végre egyházunk 
legfontosabb feladatainak a legelső sorába kerül1. Eddig is sok szó esett róla, 
de a valóságban igen kevés történt régóta esedékes, égetően sürgős tennivalók 
megoldására. Most végre talán mindenki ráébred arra, hogy a vallástanításon 
és a gyülekezeti ifjúsági munkán a gyülekezeteink jövője, egyházunk jövője 
fordul meg.

Bízunk abban, hogy Isten ebben az új helyzetben is bőséges munka- 
alkalmat és szolgálati területeket ád és eddigi kényelmesebb 'helyzetünk meg
szűnése felébreszti nemcsak bennünk, lelkészekben, hanem a gyülekezetekben 
is a fokozottabb felelősséget a vallástanítás szolgálata! iránt. Bízunk abban, 
hogy ha a kötelező vallásoktatás megszűnése ítélet is lesz egyházunkon és 
rajiunk, elmulasztott vagy eléggé ifel nem használt szolgálati alkalmak miatt, 
másfelől sok vonatkozásban megelevenédést hozhat a munkánkba.
■T 2. Másik nagy kérdésünk a

j e le n le g i  ta n k ö n y v n é lk ü lis é g
:az összes osztályokban. Ismeretes, hogy a tavasszal megjelent VKM-rendelet 
az elmúlt tanév végével az összes, eddig használatban volt hittankönyvek érvé
nyét megszüntette. Tankönyvpótló jegyzetek sem használhatók. Az új tan
könyvek — a gimnáziumok II. osztályáé kivételével — időközben elkészültek. 

[Most állnak elbírálás, illetve állami engedélyezés alatt. Átmenetileg azonban

■  .



bizonytalan ideig — .egyes osztályokban esetleg az egész tanévben — tanköny- 
vek nélkül leszünk. 

Minden osztályban van olyan tanítási anyag, amely egyébként az egész 
évre elosztva kísérte a tankönyv 'anyagát (imádságok, egyházi énekek, káté- 
részek, bibliai igék). ’

Általában a legcélszerűbb ezt az anyagot most a tanév elejére űssz - 
nunk és megtanítanunk. így később több idő marad a tankönyvanva °n 
dolgozására. Alsóbb osztályokban ezt összeköthetjük bibliai történetek é a 
.elmondásával, eljátszásával, felsőbb osztályokban ]>edig bibliakörszerű kö 
igeolvasással. Ha a tankönyvek elkészülése hosszabb ideig tartana, a g, °s 
írás csaknem minden osztály anyagának a feldolgozásánál megfelelő ' / ü l  
könyv“ a jó katechéta kezében. Külön is meg kell említenünk a Szen'tf 
alapvető igéinek és igeszakaszainak szóról-szóra való memorizálását. (Ez biK 
liaismereli verseny formájában is történhetik, kisebb jutalmakkal.) Az il 
memorizált igekincs később az életben döntő indításokat adhat és megtart!) 'l 
nehéz helyzetekben. Az ige-tanulásnak az egyes osztályok anyagával való ös 
szekapcsolása még érdekesebbé és elevenebbé teheti ezt a munkát.

Az egyes osztályokban az ideiglenes tankönyvnélküli munka irányvonalait 
a következőkben megpróbáljuk rövid tervezet formájában felvázolni.*)|

Az á l t a l á n o s  i s k o l á b a n :  I. osztályban imádságok, énekek, Tízpa
rancsolat szövege; II. osztályban imádságok, énekek, az Apostoli Hitvallás szö
vege; III. osztályban énekek, a Tízparancsolat magyarázata megfelelő bibliai 
igékkel és esetleg bibliai történetek elmondásával; IV. osztályban énekek az 
Apostoli Hitvallás magyarázata igékkel és esetleg bibliai történetekkel. A tan
könyv késése esetén mind a négy osztályban átveendők lennének a tantervben 
előírt bibliai történetek a Szentírás alapján, gyermekbibliaköri módszerrel fel
dolgozva. Az V. osztályban a tanév elején egyházi énekek (legegyszerűbb és 
anyagilag is a legkönnyebben megoldható a liturgikus füzet énekeinek a meg
tanítása), a Mialyánk magyarázata bibliai igékkel és történetekkel. A tankönyv 
késése esetén az üdvösség története az anyag, a bűnesettől Izráel történetén 
Krisztus Urunk történetén és az egyház megalakulásán át a parúziáig, a Szent- 
írás alapján és segítségével. A V/—VII. osztály anyaga lenne a tanév elején 
a keresztség és úrvacsora magyarázata, megfelelő bibliai igékkel, valamint egy
házi énekek; a tankönyv késése esetén az ősegyház, az első keresztyén gyü
lekezetek története pünkösdtől kezdve, a Cselekedetek könyve és a levelek 
alapján. A VIII. osztályban egyházi énekek és bibliai igék mellett később 
szükség esetén a hittan és erkölcstan olyan feldolgozása kerülhetne szóba, 
amely a tanterv anyagát kérdések formájában állítaná a tanulók elé és ezekre 
a kérdésekre a Szentírásból közös munkával keresnének feleletet (pl. kinek 
mutatja meg magát Isten a Szentírásban? hol Úrnak, hol Bírónak, hol Atyá
nak? hol és mit mond az írás a Szentlélekről? az egyházról? a hitről? stb.).**i

*1 Amikor a cikk a szerkesztő felkérése alapján íródott, még nem jelent
meg a tanügyi bizottság elnökének egyházi hetilapjaink szeptember 11-i számá- 
ban közzétett értesítése, mely szerint a tankönyvek késése miatt az egyetemes 
tanügyi bizottság átmeneti tanmenetet bocsát a vallástanítók rendelkezésére. 
Lapzártakor még nem ismeretes a kiadandó tanmenet. Az itt következendő 
tervezet bizonyára amellett is értékes tanácsadással szolgálhat. / Szerkesztő.)

**) Hasznos segítség lehet ebben a vallástanítónak a most megjelent 
Bibliai fogalmi szókönyv. (Ára 62 Ft. Kapható Harangszó-könyvker.eskedés,. 
Győr.) ;ü9|
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A Szentírásnak ilyen, felhasználása a tankönyvek mellett is igen elevenné lenné 
a tananyag feldolgozását.

A g i m n á z i u m o k  I osztályában (régebben V. osztály) az istentisz-
teleti énekek mellett a bibliaismeret az anyag. Tankönyv hiányában itt a 

katechétára az a feladat várna, hagy rövid ismertetést adjon az egyes köny- 
v e k  keletkezési körülményeiről és a hangsúlyt a bibliai könyvek alapos meg- 

ismertetésére helyezze, mindenütt krisztocentrikus utalásokkal. A II. osztály- 
ban ebben a tanévben valószínűleg nem lesz tankönyv. Szükséghelyzetünkben 

legcélszerűbb lenne itt az őskeresztyénség történetének és éleiének alapos fel- 
dolgozása, ahogyan az a Cselekedetek könyvében és az apostoli levelekben 
előttünk áll. A vezető magasabb szempont lehetne az ált. iskola leíró anyagá- 
v al szemben: miben állt az őskeresztyénség ereje és hol mutatkoztak bajok 

az első gyülekezetekben (az ige és a  szentségek sorsa az egyházban), A fel
dolgozás módszere hasonló lehet, mint az ált. VIII. osztályé, megfelelő bibliai 

igék megtanításával. A III. osztály számára az új tanterv hit- és erkölcstant 
ír elő. (A keresztyén ember hite és élete). Tartalmilag és formailag itt is az 

ált. VIII. osztályra utalunk. A IV. osztály anyaga az egyház élete. A tanév 
Rejére vehetnénk az istentisztelet és az egyházi cselekmények alapos meg

ismertetését, a Liturgikus rend énekeivel együtt. A tankönyv késése esetén az 
1 félévben az egyházra és a kegyelmi eszközökre vonatkozó íráshelyeket dol
gozhatnánk fel; a II. félévben az egyház mai életének minél gyakorlatibb meg
ismerése lenne a feladat (a gyülekezet élete, a magyarországi evangélikus egy
ház rajza és élete; az előbbinél a lelkészi hivatalban, árvaházban stb. tett láto
gatásokkal). ,

A hittanórák közül néhányat a templomban is megtarthatnánk egyházi 
énekóra formájában, orgona vagy harmónium kíséretével. Megemlítjük, hogy 
az egyházi sajtó is szerepelhet illusztrációként a vallástanítási munkában.

' Mivel most egyideig, átmenetileg csak a Szentírás, Kiskáté és az énekes
könyv (liturgikus füzet)| lesz a tankönyvünk, különösen nagy gondunknak 
kell lennie a tanulók Szerítírással (legalább' 'is Újszövetséggel); való ellátására. 
Gyülekezeti ünnepélyek, offertórium segítségével majdnem minden gyülekezet
ben .előteremthetjük a szükséges összeget erre a célra, a szegénysorsú tanulók
nak bibliával való megajándékozására.

,, 3. A szoros értelemben vett vallástanítás az ifjúság közt végzett egyházi 
szolgálatnak csak az egyik ága. A kötelező vallástanítás idején leginkább ezen 
volt a hangsúly. De eddig is olt volt mellette a

k a p c s o la t  a  g y ü le k e z e t  é le té v e l.
írre a 'hittanórákon kívüli egyházi szolgálatra az állammal kötött egyezmény 
ezután is módot ad.

T A gyülekezet életébe való bekapcsolódás elsőrendű alkalmai ezután is az 
istentiszteletek, lehetőség szerint külön gyermek-, illetve ifjúsági istentiszteletek. 
Továbbra is megvan a lehetőség a félévenkénti csendesnapok megtartására, 
a . tanítási időn kívül (legcélszerűbb péntek és szombat. délután és vasárnap 
egész nap). Azokban a gyülekezetekben, ahol legalább havonként van gyüle
kezeti úrvaosorai istentisztelet, havonként egyszer szombat délután ifjúsági 
közös úrmcsorai előkészületet tarthatunk.

I A hittanórákon kívüli munkában elsősorban a gyermekbibliakörökre 
-(volt vasárnapi iskolára) és a serdülő és ifjúsági bibliakörökre gondolunk.



L u th er-ku ta tó  f e le le te :

Imádkozhatunk-e a halottakért?
A Lelkipásztor lég-utolsó számában ketten is felvetették a halottakért 

vajló imádság kérdését. B u d a  k é r  O s z k á r  a temetéssel kapcsolatos litur
gikus magatartásról írt cikkében csak egy zárójeles mondatban utal rá de 
nem foglalkozik vele. Felfogását azonban a megelőző' mondatban mégis sejt- 
teti, amikor ezt írja: „a lelkész a halottért... imádkozik" (283. 1.). Kós a  
P á 1 viszont nyíltan a halottakért való • imádkozás ellen nyilatkozik, s .erről 
a kérdésről még külön tanulmányt is ígér (266—267. 1.). Némi engedményt 
azéit ő is tesz, mert legalább Heltai agendáiának a halottakért való konkrét 
kérését, kötött formában, megengedhetőnek tartja. A kérdés megvitatásához, 
korábban hozzám intézett felkérésre,*) fő.képen Luther és hitvallásamk fel
fogásának rövid feltárásával, kiindulási alapot szeretnék nyújtani.

Luther számára a halottakért való imádság kérdése természet
szerűen a halál utáni létállapotról vallott felfogásának a függvénye. 
Ebben pedig már reformátori munkásságának kezdetén szembefor-

*) A tiszavkiéki egyházmegye lelkészegyesülete kérte a Lelkipásztort, 
hogy e kérdésben Luthert szólaltassa meg. A kérést a szerkesztő hazai egy
házunk legjobb Lulher-ismerőjéhez, e cikk írójához továbbította. (Szerkesztő.)-
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Vallástanításunk új helyzetében ezeknek az önkéntes, személyes keresztyén- 
életre vezető alkalmaknak a jelentősége igen megnőtt. Minden vallástanítással 
foglalkozó lelkésznek és nemlelkésznek különös gondja kell, hogy legyen. 
ezekre az alkalmaikra. A bibliaköri csoportok legjobban bevált elosztása: 6—10, 
10—14 és 14—18 évesek csoportjai. Természetes dolog, hogy az utóbbi cs u l 
port diák- és nemdiák ifjúság számára egyformán nyitva álljon!

A gyülekezet élete a szolgálatban lesz elevenné. Az ifjú gyülekezet szol 
gálni akar. Tapasztalat mutatja, hogy egy gyülekezet ifjúságának az élete csak 
a szolgálatokon keresztül válik igazán erőteljessé. Kisebbeknél gyerme]{ünne 
pélyek, missziós kispersely, serdülőknél gyülekezeti faliújság, a külmisszi' 
munkájába való bekapcsolódás, játékkészítés karácsonyi vásárra, nagyobbak 
nál szórvány- és gyülekezeti misszió (csoportos szolgálat közeli szórványok- 
bán és gyülekezetekben), iratterjesztés, karácsonyi gyűjtés, gyermekbibliaköri 
vezetés vagy segítés stb. az ilyen szolgálati alkalmak. Ahol ilyen szolgálatok 
vannak, ott eleven a bibliaköri munka és ahol a bibiaköri munka eleven, olt 
élettel teli a hittanórák munkája. Ugyanez áll fordítva is.

Most, a teljes önkéntesség idején, új színt és jelentőséget kap egyházi' 
munkánknak ez az oldala, önkéntes vallástanulás és önkéntes gyülekezeti élet 
kiegészítik és kölcsönösen erősítik egymást.

Sok helyen eddig is megvoltaik ezek az alkalmak, de igen sokszor csak 
papíron vagy erőtlenül. Most újra át kell vizsgálnunk, miért volt erőtlen a- 
szolgálatunknak ez a gyülekezeti oldala, és a kereteknek élettel kell megtel
niük. Ezen fordul meg vallástanításunk eredményessége is.

Isten ebben az új tanévben is bőségesen adja tehát elénk a munkaalkal
makat. Mint Isten munkatársai (I. Kor. 3, 9) és engedelmes szolgái, imádság
gal, hittel és jó reménységgel induljunk a szolgálatba!

Dr. Nagy Gyula.
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a hagyományos római felfogással. A 95 tétel első sorozatában 
Brng-ikat is hozzávéve) s ezek magyarázatában (resolutiók) Luther

hirdeti, hogy az elhaltaknak a tisztítótűzben sínylődő lelkeire a 
B L ú  hatékonysága semmiképen sem terjedhet ki. Ugyanekkor bi- 
^K talanná válik számára a tisztítótűzről szóló római tanítás is.

Következő lépésként azután a halottakért mondott misék hasz- 
K ,  fa jogosultságát vonta kétségbe. így  különösen „A misével való 
Kgszaélésről“ (Vöm Missbraucli dér Messe) 1521-ben írt s a követ- 

J 'ti évben megjelent iratában. (AVeimari kiad. 8. köt. 537 skk. 1. —  
K  Luther Márton Művei III. k. 108 skk. 1.)
m  Ezek az alaptételek, összefüggésben a szentek tiszteletéről ki- 
í4ilakult nézeteivel, valamint a halál utáni állapotról vallott felfogása 
Együttesen arra indították Luthert, hogy a halottakért való imádság 
kérdésében is óvatos, tartózkodó legyen.

§  Egyik, 1522 november 2-án a szentek tiszteletéről tartott prédi
kációjának bevezetésében (AVeim. 10, III. k. 407 skk. 1.) azt mondja, 

H&v legjobban szeretné, ha ez az ünnep (minden szent, ill. a halott 
tak napja) megszűnnék, mert az egyszerű embert nem igen lehet el
téríteni attól a hiedelmétől, hogy valami jót tehet a halottakért. 
Amire azonban Isten nem adott parancsot, arról nem tudhatjuk, tet
szik-e Istennek (408. 1.). Ezért a megholtak lelkét bízzuk csak 
Istenre. „Nem lesz bűnöddé az, ha soha többé nem is gondolsz rájuk, 
mert erre nincs semmi parancsod; ezért ne tarts halotti miséket, se 
vigíliákat, mert egyáltalában nem bizonyos, vájjon tetszik-e ez Isten
nek; ezt ugyanis nem parancsolta neked. Ha azonban atyád vágj7" 
an y ád  leikéért könyörögni akarsz, ezt megteheted otthon a szobács- 
kádban (kamrádban), még nedig egyszer vagy kétszer, s ezzel legyen 
is ez elintézve. íg y  szólj: Édes Istenem, ha a lélek olvan állapotban 
van, hogy lehet rajta segíteni, akkor, Istenem, könyörülj és segíts 
rajta. Tovább azonban ne folytasd, s ne tarts örökös temetést, mint 
azok a bolondok, akik folytonos vigíliákat és évfordulókat tartanak." 
(I. h. 409. 1.)

Ehhez hasonló nyilatkozatai találhatók még több prédikációjá
ban. így  pl. a Roth-féle kiadású ünnepi posztillában, András apostol 
napjára szóló prédikációban azt mondja, hogy az apostolok és szen
tek helyes tiszteletéhez hozzátartozik az, hogy, hagyjuk nyugton őket 

‘úgy, a'hogyan Isten elrendelte sorsukat, mert mi úgysem tudhatjuk, 
fel sem foghatjuk, miképen élnek ők ott, (AV 17, II. k. 253. 1.)

A gazdag és Lázár példázatáról tartott egyik .prédikációiéban 
.ugyancsak felveti a kérdést: kell-o a halottakért imádkozni? (AAT. 10, 
[III. k. 194. 1.) Itt ezeket mondja: „Mivel itt az evangélium nem 
mutat fel közbenső állapotot Ábrahám kebele és-a pokol között, és 
az Ábrahám kebelén levőknek nincs szükségük rá. a pokolban le- 

Böknek pedig úgysem használ. — feleletem ez: Isten nem paran
csolta, hogy a halottakért imádkozzunk, azért senki sem követ el bűnt 

[azzal, hogy nem imádkozik értük. . .  Viszont azonban, mivel Isten 
nem adta tudtunkra, mi történik a lelkekkel, s így mi bizonytalan
ságban vagyunk affelől, hogy ö  mit cselekszik velük, nem tiltjuk, 
nem is tilthatjuk, s bűnnek sem minősíthetjük, ha valaki imádkozik 
értük ..  . Ali vei tehát bizonytalan s nem tudhatjuk, vájjon a lélek
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felett elhangzott-e már a kárhoztató ítélet, nem bűn, ha imádkozol 
érte. Ámde úgy, hogy magad is fenntartod a bizonytalanságo t ,  é s  
ekkép szólsz: Édes Istenem, ha a lélek olyan állapotban van*t’ 
még segíteni lehet rajta, úgy arra kérlek, légy kegyelmes h0z°^í 
De elég ezt egyszer vagy kétszer (a következő mondatban még ' ‘t -  m 
romszor" is!) megtenni, s bízni kell abban, hogy Isten ezt már rn a 
hallgatja. További kérlelés Isten kísértése, illetőleg iránta való bizáH  
matlanság lenne.

Ugyanilyen értelemben az úrvacsoráról szóló ú. n. „Nagy jjp 
vallás" (1528) végén is azt mondja, hogy nem bűn, ha önkéntes^ 
áhítatból (aus freier Andacht) egyszer vagy kétszer a már idézett
feltételes formában könyörgünk az elhaltakért, (W. 26. k. 508. 1 _
D. Luther M. Művei, V. k. 431. 1.)

Az eddigiekhez azonban figyelemre kell méltatnunk még Luther
nak két kisebb iratát. Az egyikben (1522-ből) arra a kérdésre felel - -í 
üdvözülbet-e valaki, aki hit nélkül halt meg? (W. 10, II. k. 322—1 
326. 1.) Azt vallja, hogy Isten hit nélkül senkit sem akar üdvözíteni 
s ezt nem is teszi. De vájjon nem adhatja-e meg Isten egyeseknek 
a hitet halálukban, vagy akár haláluk után is? Nem lehet kétségbe
vonni, hogy ezt megteheti. De hogy meg is teszi, azt bizonyítani nem 
lehet, — A másik pedig egy vigasztaló irat (1542-ből) olyan anyák
nak, akiknek gyermekük holtan született. (W. 53. k. 205—208! 1.) 
Amennyiben a gyermek nem az anya hibájából született holtan, és 
nem volt megkeresztelhető, akkor a hívő keresztyén anya hő óhaja, 
hogy gyermekét megkereszteltethesse, Isten előtt igaz imádságnak 
számít, utalással Róm. 8, 26—27. v.-re. Ez az imádság- kedves 
Istennek.

Hitvallásaink közül a halottakért, való imádság kérdéséről csak 
mellékesen esik szó az Apológia XXIV. cikkében. Itt a 94. és 96. 
pont csak annyit mond, de ezt egészen világosan, hogy a halottért 
való imádságot „mi nem tiltjuk", ellenben igenis elvetjük az Úr 
vacsorájának a halottakra való alkalmazását (a halottakért való mi
séket).

* * *

Luther nyilatkozatai tehát, némi bizonytalanságot, határozatlan
ságot. mutatnak a halottakért való imádság kérdésében. Ennek ma
gyarázata abban van, hogy Luther szerint semmi bizonyosat nem 
tudhatunk a halottaknak ú. n. közbenső állapotáról. Ezért Luther 
nem tartja bűnnek a halottakért való imádkozás, sőt a róluk való 
megemlékezés teljes elhagyását sem, —  de ugyancsak nem tartja 
bűnnek az értük való imádkozást sem. Ezt azonban a magán áhíta- 
toskodás körébe utalja, s így is csupán egy-kétszerre korlátozza, Min
denképen kiküszöbölendőnek tartja azonban a tisztítótűz képzetét és 
azt a gondolatot, mintha az imádság valamiképen az elhaltak javára 
betudható jócselekedet volna, amely mintegy ex opere operato haté
kony. És persze végkép nem kanhat helyet az úrvacsorának (misé
nek) a halottak javára való alkalmazása („engesztelő áldozat").

Bizonyos azonban, hogy Luther és hitvallásaink nem rekesztik 
ki a halottakért való imádságot. Luther csupán erősen korlátozni ki-



A svéd m isszálé  cím ei perikópáinkhoz
Szentháromság u. 15. vas. Luk. 10, 38—42. Az egy szükséges dolog.
Szentháromság u. 16. vas. Ján. 11, 1—7, 17—27. Krisztus a feltámadás és az

élet.
Szentháromság u. 17. vas. Márk 2, 23—3, 5. Az embernek Fia a szombatnak 

is Ura.
Szentháromság u. 18. vas. Mt. 13, 44—46. A drága kincs és az igaz gyöngy.
Szentháromság u. 19. vas. Ján. 9. 1—7, 24—38. A vakon született.
Szentháromság u. 20. vas. Mt. 25, 14—30. Ránk bízott talentum.

7nind ^éimszerúleg, mind tartalmilag. Ha a római katolikus 
’̂ ílezését eleve kirekesztjük, akkor dogmatikailag nem is lehet 

^■Eerűen elyetlli és tilalmassá tenni. Ellenzésében voltaképen a 
katolikus irányú értelmezés és gyakorlat veszélyétől való féle- 
vény esül. Így pl. az újabb dogmatikusok közül Althaus Pál- 

^M Lerinte a Krisztusban hívőknél a halál után további „fejlődés" 
tételezhető fel. Azokra vonatkozólag pedig, akik földi éle- 

n.!:! lell nem jutottak hitre, nem tudhatjuk, hogy Isten miként cse- 
*'f zik velük. Ezért még a közbenjáró imádságra (Fürbitte) való 

jífevetlen ösztönzésnek is el kell némulnia. (Die letzten Dinge, 4. 
M a  1933. — 222. 1.) A nemrégen megjelent új dogmatikájában 
KLjjan — a. hozzám jutott szemelvény tanúsága szerint -— ő is 
*j"híti elutasító felfogását, és II. Tim. 1, 18. értelmében lehetséges

rak tart ja a halottakért való imádságot, csak ez nem lehet meg-meg- 
gjJjló közbenjárás. (Die ehristliehe Wahrbeit, II. k. 492—493. 1. 
Kőzetében.) —  Proliié Károly viszont a tisztító tűz képzetétől meg- 
«abadított keresztyén imádságot a halottakért természetesnek tartja. 
V\ hit világa, 356. 1.)

Kétségtelen, hogy a helyes és tiszta keresztyén hitbeli meggyőző
désen alapuló imádságnak az elhunytakért megvan a jogosultsága. 
Erre az utat szabaddá teszi az a bizonyosság, hogy az utolsó ítélet 
még előttünk van, így tehát az elhaltak sorsáról a végső döntés még 
Isten ítéletében sem következett be. A halottakért, való imádságban 
tehát erre kell irányulnia figyelmünknek és annak a reménységünk
nek, hogy Isten részéről még lehetséges a kegyelem gyakorlása.

Ha pedig a halottakért való imádság ilyen értelemben nem vet
hető el, sőt azt keresztyén hitünk és az imádság természete alapján 
helyénvalónak kell tartanunk, akkor nem szoríthatjuk azt csupán 
a magán áhítat területére. H elyet kell annak nyernie a gyülekezet 
közös imádságában is a temetési szertartás keretében. Be a veszélyes 
és tépés nézetek elhárítása érdekében csakis ennél az egyetlen alka
lomnál, és itt is csupán szigorúan kötött formában. Semmi helve nem 
lehet evangélikus egyházunk gyakorlatában az ismétlődő közben iáró 
imádságnak, vagy az évfordulókon tartott emlék- vagy „ g y á sz 
istentiszteletnek : ahol ilyesmi van. ott haladéktalanul meg kell szün
tetni. A temetési szertartás imádságát pedig semmi esetre sem szabad 
a lelkész egyéni tetszésére, vagv épnen pillanatnyi rögtönzésére bízni. 
Ha valahol akkor itt alkudozás nélkül ragaszkodni kell az imádság
nak kötelezően megállapított kötött formájához.

Dr. W iczián Dezső.
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Így tekint vissza Lüthi Magyarországra
A baseli Thurneysen professzor és a berni Lüthi lelkész júniusi kéthetes 

magyarországi látogatása sok áldott gyümölcsöt termett.
Előadásaikra (l. Lelkipásztor júniusi számát, továbbá püspökeink által 

lelkészeinknek megküldött sokszorosítást) nagyol dobbant a sala gratia-t valló 
evangélikus szív. Lüthinek magyarországi igehirdetése (Új Harangszó augusz- 
tusi 7.-i szám) a korszerű igehirdetésnek remeke, s benne van Isten egész 
üzenete egyházunk mai helyzetében.

Magyarországi útjuk rájuk is mély hatást tett. Hazaérkezésük utJam 
néhány nappal Thurneysen „Ébredő egyház“ címen prédikál. (Lásd lángul 
elején.) — Liithi pedig a „Leben und Glauben“ c. egyházi lapban szám i 
be útjukról. Ebből közlünk alább két jelentékeny szakaszt. Szavai nemes 0fc
a református egyház számára, hanem számunkra is tükör és _ szem
ahogyan m'a látnunk kell s ahogyan látásra tanítanunk kell a „nyomóit, bús’ 
lakodó, megkeseredett és negatív embereket“.

IGAZI BŰNBÁNAT.
Nem akarom eltúlozni a dolgot, mégis meg kell mondanom azt 

a nagy és meglepő tapasztalatunkat, hogy a magyarországi reformé, 
tus egyházban igazi bűnbánatot találtunk. Találtunk természetesen 
nem igazit is. És hol nem találnánk hasonló körülmények között ? 
Vannak, akik úgy tartanak múló bűnbánatot, mint a bibliai fáraó 
mások aggodalomtól, ismét, mások nyomorúságtól szorongatva, mindez 
az adott légköri nyomás hatására jön és múlik. Találkoztunk aztán 
olyan megátalkodóttsággal is, melyet sem Isten jósága, sem komoly 
intelme nem bír bűnbánatra. De találkoztunk igazi bűnbánattal is. 
Ezek természetesen távolról sem teszik ki a népesség túlnyomó több
ségét. Erre másutt se lehetne számítani. Akik bűnbánatot tartanak, 
minden nép körében kisebbségben vannak, sőt sokszor egészen árvák. 
De vannak ott férfiak és nők, akik Isten ítéletének igazságát nem 
vonják kétségbe, hanem ítélő keze alatt meghajolnak. Példának okáért 
a következő esetekkel találkoztam.

Egy keresztyén tanító, akinek az élete volt a református iskola, 
azt mondta nekem : Megérdemeltük. Iskolafenntartó egyház voltunk. 
De iskoláink egyre inkább a Róma-elleries beállítottság hadállásaivá 
lettek, s téves harci kedvünkben csak ezeknek a hadállásoknak fenn
tartására törekedtünk a helyett, hogy az élő hit termőföldjévé fej
lesztettük volna azokat. Tanítványainknak alig 20%-a törődött az igé
vel, végül is csak a nevünk maradt keresztyén. Kemény lecke volt, 
ami utóiért bennünket, de olyasmi, aminek be kellett következnie. — 
Ezt igazi bűnbánatnak tartóin.

Aztán itt van egy paraszt. Beismeri, hogy a gazdag paraszt szá
mára a föld volt minden a világon. A magyar parasztnak a föld volt 
a mennyország, s a föld lett a bálványa is. Emberileg meg is érti az 
ember, ha csodálva végigtekint a végtelen, dúsan termő rónaságon. 
Az örökségéből élő paraszt számára a birtoka lett ilyen bálvánnyá. 
Azoknak, akik népük sorsát szívükön viselték, már régen nem cse
kély gondot okozott, hogy a gazdag parasztok családjában alig van 
gvermek. A földért még az utódainkat is feláldoztuk, mondotta, való
sággal gyermekáldozattal áldoztunk. Valaminek jönnie kellett.



A z  egyház egyik felelős vezetőjét is megkérdeztük, nem aggó- 
d ik -e  magyarországi egyház jövőjéért. Olyan feleletet adott, mely 

fojtotta a szót: Nem aggódom, hanem csodálkozom azon, hogy 
Magyarországon ma egyáltalán van egyház. Öt évvel ezelőtt ezt nem 

volna. Annakidején, 1944-ben, mikor a temploma előtti 
téren először látta a meggyilkolt zsidók meztelen hulláit, az 

ablakhoz hívta feleségét és gyermekeit és azt mondta nekik: Majd ha 
a mi holttesteink hevernek ezen a téren, ne csodálkozzék senki sem, 

semmi más nem történik velünk, mint hogy utolér az isteni 
pHkggzolgáltatás. Hogy mi lesz a magyarországi egyház sorsa, azt 
lg‘oa sem tudja, csak csodálja Isten kegyelmét, hogy van ma Ma- 
^arországon egyház, és az egyház Urának nap mint nap hálát ad 
K g __Ez is úgy tűnik nekem, mint az igazi bűnbánat megnyilat-

kÜííaA sok gyarló aggodalmaskodáson és rövidlátó makacsságon túl 
„ hívők sorában határozottan felismerhető az igazi bünbánat. És nem 
tehetünk mást, minthogy ezt is Isten dicsőségére írjuk. Vájjon ha
sonló körülmények között hol lennénk mi? Az egyház Ura irgalmaz- 
zon nekünk!

Hadd fűzzem befejezésül még ide, hogy az Isten ítélete alatt 
való meghajlás a református egyház lényegéből következik, de nem 
következik a római katolikus egyház lényegéből. Az az egyház, mely 
embereket az utolsó ítélet előtt szentekké és boldoggá avat, amely
nek feje igényt tart arra, hogy csalhatatlan tan tekintélynek tartsák, 
a lig  ismerné el azt, hogy Isten ítélete az egyházat is méltán sújtja.

| MEGTÉRÉS.
1 Ez a bűnbánat nem marad terméketlen kesergés azon, amit jóvá

tenni nem lehet, hanem halálos bánatból élétteremtő bánattá változik. 
A nyomott, búslakodó, megkeseredett és negatív emberek mellett 
minduntalan olyan hittestvérekre találtunk, akik készek munkálkodni 
az Űr szőlőjében, akik áron is megveszik az alkalmakat, olyan fér
fiakra és nőkre, akik újjászülettek és átmentek az Isten gyermekei
nek szabadságára. Többnyire olyan emberekből rekrutálódtak ezek, 
— mint több ízben harmadik személyektől megtudtam, — akik külö
nösen sok mindenen mentek keresztül és igazán csak panaszkodni és 
vádaskodni valójuk volna. Igaz, ebben a kemény magyar jellem ereje 
is közrejátszott. Eltekintve azonban ettől a természeti sajátságtól, 
hisszük, hogy magatartásukban a vigasztaló és szabadító kegyelem 
kezenyoma látható.

Isten ekéje végigszántott ezen az országon, fel hasította a földet, 
és érezni, amint a barázdák fölött a Szentlélek szele fúj. Az első 
perctől kezdve nemcsak beszéltek nekünk lelki ébredésről, hanem ma
gunk tapasztaltuk azt, és nem egy helyen elcsodálkoztak azon, hogy- 
mi erről eddig semmit sem hallottunk. Egyenesen azt kell monda
nunk, hogy a reformáció a XVT. században abbamaradt, és ami a 
magyarországi református egyházban ma történik, egy új reformá
tora fejezet. Közelről nézve túlzásokkal is találkozik az ember. Van
nak szakadások, ellentétek, van szűkkeblűség és sok nünkösdieskedő 
önkény. De lehet-e másképpen, ha Isten ereje valahol felfakad? Az
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igazságot nem úgy szokták megtalálni, hogy összeülnek az emberek 
és 50 százalékra kedélyesen megegyeznek, hanem harcok árán 
meg az igazságot, szélsőségek feszültségében, az ellentétes vélernéri 
vetélkedésében. Nem volt ez másképpen az apostoli korban sem 
akár a reformáció idejében. Végül is marad egy marék árva* léígf 
kiket minden oldalról ütnek és körülfognak, de türelemmel álli^w  j 
keskeny út harcát. Ez a kis csapat, mely nem a széles aranykor' a 
utat választja, hanem a keskenyet, nem hiányzik a mai Magva* 
országon sem.

Es nem is az a helyzet, amit tudatlanok oly gyakran emlegetnek 
hogy Magyarországon a római katolikus egyház a hitvalló, °míg * 
református egyház a hitehagyó. Erről szó sem lehet. A református 
egyház is egyház és nem is akar más lenni, mint hitvalló egyház ! 
Csakhogy mind a két egyház lényegéből folyóan másképpen és más! 
frontokon hitvalló. Az az egyház, mely egy nép körében jelentős 
politikai tisztségeket töltött be, a bekövetkezett szükség órájában tér. 
mészetesen más formákban vallja meg hitét, mint az az egyház, méh- 
hasonló politikai ambíciókról alapelvileg kell, hogy eleve lemondjon 
Fontos, hogy megállapítsuk, hogy a református egyház egyetlen pil
lanatig sem gondolt arra, bőgj- megszűnjék Magyarországon egyház 
lenni, hanem inkább azon van, hogy új és élő egyházzá legyen. S az 
igazi lelki ébredés jelei máris megvannak.

W. Lüthi. Ford.: B. S.

Kátétanítás a gyakorlatban
Mi a Káté?

A történetileg értékelhető teológia a Kátéban nem látott mást és töb
bet, mint a XVI. század reformátori géniuszának kifejezését. Ez a szemlélet- 
mód a reformációban csupán zseniális emberek zseniális művét szemlélte, 
a Kátéban pedig annak a kornak egy dokumentumát látta. Ezzel a Káté el
veszítette minden „praktikus jelentőségét.“ A hivő szemlélet a reformációban 
nem emberi alkotást lát, mégcsak nem is zseniális emberek alkotását. A 
reformációban Isten munkálkodott elhívott emberei által, választott eszközein 
keresztül. Isten ilyen eszköze volt a Káté is.

Pedagógiai szemlélet szerint a Káté pedagógiai könyv, mely állal a: 
ifjúságot valláserkölcsi személyiségekké neveljük. Ennek a szemléletmódnak 
hátterében is emberközpontú felfogás áll. A Káté által nem mi emberek 
cselekszünk, amint ahogyan az ige által sem mi emberek teremtünk hitet. 
A Káté nem nevelési „eszköz" az ember hatalmában.

Közel áll a helyes teológiai szemlélethez az a felfogás, mely a Kátét 
a Szentíráshoz mérve akarja megérteni. Azonban ebben a felfogásban is vám 
nak félre'értési lehetőségek. A Káté nem más mint Biblia-magyarázat, vallja 
az egyik irány. Ebben az a veszély rejlik, hogy Isten igéjét emberi hatalom 
alá veti. A Káté nem akar a Biblia magyarázata lenni, több annál. Luther is 
többet és mást értett rajta, amikor „laikus-Bibliának" nevezte.

A Káté a hirdetett ige kategóriájába- tartozik. Mivel pedig az egyház 
a Kátéban a maiga hitét ismerte fel és. vallotta meg, hitvallási irattá nyil
vánította, azért mondhatjuk, hogy a Káté az egyház igéje. Luthernek és az 
egész egyháznak a Szentíráson alapuló, Krisztusról szóló hivő bizonyság-
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tétele. Mint ilyen, Isten igéjének alkalmas edénye a Szentlélek hitet ébresztő 
munkája számára. A reformáció korában éppen úgy, mint ma.

A Kátétanítás lényege.
|  gz természetesen folyik mindenkor a Káté meghatározásából, Helyes fel- 

W /tiz szerint a kátétanítás nem más, miint egy speciális fajtája az igehirdetés
e i  pendt „indirekt igehirdetésnek" nevezi. Valóban minden igehirdetésnek 
?e janításnak egyaránt ugyanaz az alapja: a Szentírás, ugyanaz az exegézise 

^M&yanaz a célja: a Krisztusban való élő hit. Különbség csak a közvetett 
Rokkan és az előadás módjában rejlik.

        Még a módszerben is találunk hasonlóságot, ha megvizsgáljuk az ige- 
hirdetésre és a tanításra való készülés helyes módját. Az igehirdetésre való 
készülés három foka: a textus megértése, a gyülekezet ismerete, az előadás 

módja- A tanításra való készülés közben is át kell mennünk mind e három 
fokon: a textus megértése, a gyermekek ismerete és a tanítás kidolgozása, 
   Például álljon, itt a Miatyánk .negyedik kérésének vezérfonalszerű ki
dolgozása." A textus feldolgozásának kérdését különböző szempontok miatt 

elhagyjuk. A gyermekek ismerete kérdéséről csak annyit, hogy egyéb alka
lommal részletesen fogjuk tárgyalni. Csak azt jegyezzük meg, hogy a Mi
atyán,kot általános iskola V. osztályában 11 éves gyermekeknek tanítjuk.

A M i a t y á n k  n e g y e d i k  k é r é s e .
Mielőtt a magyarázathoz hozzáfogunk, a megtanulandó kátérészt eset

leg többször is elolvashatjuk a gyermekekkel. Ezután kezdjük részint kérdve- 
kifejtő, részint elbeszélő módszerrel a magyarázatot.

I. Hogyan szól a negyedik kérés?
Gy: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.“
T: Emlékeztek még arra, hogy hány kőtáblán adta, Isten a tíz paran- 

fcsolatot?
Gy: Két kő táblám. Az elsőn három parancsolatot, mely az istenfélelemre, 

a másodikon hetet, mely a felebaráti szeretet kötelességeire figyelmeztet.
T: Ugyanígy oszlik két részre a Miatyánk hét kérése is. (Ismétlése az 

első három kérésnek.) Az első három kérésben igaz istenfélelemért imádko
zunk. Isten nevének közöttünk való megszenteléséért, Isten országának kö
zénk való eljöveteléért, Isten akaratának közöttünk való beteljesedéséért. 
Azért az első három kérésben mindenütt kicsendül ez a szó: „Te.“ Es most 
a negyedik kérés egyszerre így szól: „mi.“ Most a magunk számára kérünk. 
Így a negyedik kérésben mindjárt a legelemibbet: testünk táplálékát. Jézus 
úgy tanít önmagunk dolgaiért imádkozni, hogy először elhozza a mennyből 
számunkra Isten szent nevét, Isten országát, megjelenti Isten, akaratát, azután 
megfogja kezünket és mintegy létrán, fokozatosan felvezet minket a, föld
ről a mennybe. Az első fokon a legkisebb dologért tanít imádkozni: az 
élet fenntartására, szükséges kenyérért, azután a bűnbocsánatért, majd a kísér
tésben való megőrzésért, végül a gonosztól való megszabadításért. A negye
dik kéréssel tehát bevezet minket Isten éléskamrájába. Nem könnyű ez a 
negyedik kérés. Az emberek sokszor azt gondolják, hogy csak nagy dol
gokért szabad Istenhez imádkozni. Jézus Krisztus arra tanít miniket, hogy

* A vezérfonalban a gyermekek feleletei (Gy.) nem azt jelzik, mintha 
a gyermekektől ebben a fogalmazásban várható és kívánható lenne a felelet, 
hanem azt jelölik meg, hogy tartalmilag mire akarja a kérdés a gyermek 
gondolatait s így feleletét is rávezetni. A vezérfonál tanításunkhoz gazdag 
anyagot és módszeri szempontokat ad, amely a vallástanító segítségére szol
gál. _Ha többeket is érdekel, e mutatvány után a Lelkipásztor a Káté többi 
részének sorozatos vezérfonalát is szívesen közli, amelyet a szerző az évek 
folyamán a gyakorlati munkában kidolgozott. Várjuk a visszhangot! (Szerk.)
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minden kis dolgunkkal Istenhez kell fordulnunk imánkban. Amit imánkban j  
kérhetünk Istentől, azt jobb, ha kivetjük életünkből. Egy holland tudós ''eií> 
„Sokkal könnyebb száz lelki dolgot Isten kezébe adni, mint egyetlen ebé'rí1 
százszor könnyebb egész lelki életünket Neki átadni, mint testi é le tü n k !’ 
melyet kenyérrel tartunk fenn." Jézus arra tanát, hogy a mindennapi 
rét is" Istentől kérjük.

Hogyan nevezzük Istennek azt a munkáját, mellyel testünk táplálása \ 
gondoskodik?

Gy: Gondviselésnek. (Átismételni a hitvallásban erről tanultakat.)
T: Hogyan adja meg Isten a mindennapi kenyeret? (Ez a kérdés mj_ 

denkor elhangzik. Ha a gyermekek nem vetik fel, fel kell vetnie a vallás 
tanárnak. Meg kell magyarázni a gyermekeknek azt, hogy Isten miképpen" 
ajándékoz szüléinkén keresztül, nehogy ellentmondást érezzenek tapasztala 
tűk között, mely szerint szüleiktől kapnak mindent és hitük között, rnelv 
szerint mégis mindent Istentől kell kérniök és mindenért Istennek keli hálát 
adniok. Itt van a helyes módja a karácsonyi ajándék megmagyarázásának is 
melyet szintén szüléinkén keresztül ad nékünk Isten.)

II, Megad^-e Isten a mindennapi kenyeret kérésünk nélkül is?
Gy: „Isten a mi kérésünk nélkül is megad fa a mindennapi kenyeret 

minden gonosz embernek.“
T: Keressétek meg Máté evangéliuma 5. részének 45. versét!
Gy: „felhozza az ő napját mind a gonoszokra, miná a jókra és esőt ad 

mind az igazaknak, mind a hamisaknak."
T: Miért kell mégis Istentől kérnünk?
Gy: Így tanuljuk meg, hogy Ö adja a mindennapi kenyerünket.
T: Hogy mondja ezt Luther Márton a Kis kátéban?
Gy: „Hogy ezt velünk beláttassa.“
T: Miért akarja Isten beláttatni velünk, hogy Ö adja a mindennapi 

kenyeret?
Gy: „Hogy hálaadással vegyük mindennapi kenyerünket.“ (Gyakran 

felelik a gyermekek azt is, hogy „jobban megbecsüljük." Lehet beszélni a 
gyermekeknek a kenyér megbecsüléséről. Valóban a kenyér nélkülözhetetlen 
tápláléka életünknek. Mindennel el lehet telni, mindent meg lehet unni, a ke
nyeret soha. Lehet hivatkozni eldobott kenyerekre, meg nem becsült kenyér
darabokra . . . )

T: Keressétek meg V. Mózes 8, 10-et. (Gyakran kell kerestetni bibliai 
igéket, hogy ezzel a bibliai tájékozódást is szolgáljuk.)

Gy: „Ha azért eszel majd és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Iste
nedet azért a jó földért, amelyet néked adott."

T: Miért kell hálát adnunk a mindennapi kenyérért?
Gy: Mert Isten a hálátlan embertől gyakran megvonja a mindennapi 

kenyeret.
T: Erről egy történetet mondok el nektek, gyermekek. Egyszer egy 

lelkész kiment a mezőre megnézni a vetést. Találkozik az egyik falubéli 
gazdahivével. „Szép termést adott magának a jó Isten" — mondja a lelkész. 
„Bizony nem az Isten adta azt Tisztelendő Uram, hanem jól alá szántottam, 
jól megtrágyáztam, a legjobb magot vetettem, azért szép a termés," vála
szolta a gazda. Egyszer azután jégeső pusztított a határban. Hiába trágyázta, 
hiába szántotta alá mélyen, hiába vetette a legacélosabb magokat a gazdag 
Isten nem áldotta meg a munkáját. Isten a hálátlan, gőgös embertől gyakorta 
megvonja a kenyeret. Ezért kell nékünk Tőle szorgalmasan kérnünk, hogy 
meg ne vonja és ezért kell hálás szívvel megköszönnünk, hogy naponkint 
megtartsa számunkra a mindennapi kenyeret.

Kik követnek el bűnt Jézusnak e parancsa ellen?
Gy: 1. Ha nem Isten ajándékaként vesszük a mindennapi kenyeret, 2. ha 

nem vagyunk érte hálásak.
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|  T: Most megtanuljuk ezt a részt. Ki tudja leghamarabb elmondani? 
E g y-egy ilyen összefüggő rész után legjobb többször elmondani és a gyer- 
m ekekkel azonnal elmon-datnl. A fontosabb kérdéseket újra meg lehet kér- 
dezni a szakasz megtanulása után.)

 T: Mire tanít Jézus most minket?
I Gy: Imádkozásra.

T: Ki tudja most ezt a részt imádságban elmondani? (Az alkalmazás 
leg h elyesebb módja az imádkozásra tanítás. Ha eleinte nehezen megy a gyer-

meknek. segítsünk. Itt nem szabad erőszakot alkalmazni és feleltetés mód- 
j ára kérdezni a gyermekeket. Imádkozni csak önként, szívből lehet. Az imád

kozásra kedvet kell. ébreszteni a gyermekekben, hogy az belülről fakadjon.
Miatyánk, ki vagy a mennyekben! Mi tudjuk, hogy kérésünk nélkül is 

gondviselő, szerető mennyei Atyánk vagy, aki nékünk és minden gonosz 
embernek naponként megadod a mi kenyerünket. Kérünk Téged, hogy ezt 

l á ttasd meg velünk, hogy hálaadással vegyük a mindennapi kenyeret a Te 
kezedből és naponként köszönetét tudjunk mondani minden ajándékodért. 
Ámen.)

III. Mondd meg egy szóval, hogy mit kérünk ebben a kérésben?
Gy: Kenyeret:
T: Most megtanuljuk hogy mi mindent jelent ez a szó, hogy kenyér. 

• Ki tűd mondani olyan magyar Szavakat, amelyben ez a szó, hogy kenyér, 
többet jelent, mint a pék által sütött kenyér.

Gy: Kenyértel.enség, kenyérirígység, keniyérgond, kenyeres pajtás, ke
nyérkereső, kenyérpusztító, lekenyerez, elvesztette a kenyerét, kenyértörés, 
fekete kenyér, megette a kenyere javát, más kenyerén él, a hazugság nem 

. kenyere, kenyér után jár, ez nem éri meg az új kenyeret. . .  sth.
T: Látjátok, mi mindent jelent ez a szó, hogy kenyér és mi mindent 

kérünk ebben a kérésben Istentől? Luther így foglalja össze, hogy mit jelent 
a minderftiapi kenyér: „Mindaz, amit a test táplálására és szükségleteire tar
tozik“ Ebben a kérésben tehát benne van minden, ami a megélhetéshez 
hozzá tartozik. De ebben a kérésben mégis csak annyi van benne, amennyi 

! szükséges. Ezzel Isten korlátozni akar a telhetetlenségben. A telhetetlenség 
bűn. Nem kalácsért imádkozunk, hanem kenyérért, nem bársonyért, hanem 
ruháért, nem kastélyért, hanem házért. Luther Márton szépen felsorolja, hogy 

Imit kérünk akkor, amikor a mindennapi kenyérért imádkozunk. (Ezt a fél
t-sorolást megérteni és megszerettetni a gyermekkel igen fontos feladat. Az 

ilyen felsorolást pontosan meg kell taníttatni. Ha sokat olvassuk és figyelve 
: olvassuk, valami csodálatos rendet fedezünk fel még ebben is. Ha ezt érthe
tővé tudjuk tenni és világosan feldolgozzuk a gyermek számára, megszeret

hetjük vele a Kátét. Ha ezt nem tudjuk megtenni, ezeken a részeken elfen- 
,-szenvessé válhat az egész kátétanításunk.)

\ Mi tartozik a mindennapi kenyérhez?
1. Testünk táplálékai és szükségletei:

a) táplálék =  étel és ital.
b) öltözet =  ruházat és lábbeli.
c) otthon =  ház és udvar.

E három nélkül nem tudunk élni. Azért tanuljunk meg e háromért külön: is 
imádkozni. (Itt szintén imádságban alkalmazzuk a tanítást.)

2. Amive! ezeket megszerezhetjük, szintén a -mindennapi kenyérhez 
tartoznak.

a) foglalkozás, hivatás =  szántóföld, barom, pénz, vagyon.
Itt lehet a különböző foglalkozásokról és hivatásokról beszélni. Itt 
kell beszélnünk a munka jelentőségéről is.

b) jó időjárás és egészség szintén- szükségesek ahhoz, hogy mun
kálkodni tudjunk és termés fegyen. (Alkalmazás: imádság.)



3. Azok a javak, melyek szükségesek ahhoz, hogy Isten ajándékait 
békességben élvezhessük, szintén a mindennapi kenyérhez tartoznak.

a) a család =  kegyes házastárs, istenfélő gyermekek, jámbor cselédek. 
Luther a cselédet is a családhoz számítja és ebben látszik meg, hogy a ke- 
resztyén szeretet szociális szeretet volt mindenkor. A keresztyén szeretetnek 
ezt a szociális vonását megfelelőképpen ki kell emelni a gyermekek előtt.

T: Miért nem lehet boldog az az ember, akinek szeretetlen házastársa, 
istentelen gyermekei, tolvaj cselédei vannak? 

Gy: Mert azok bosszantják, elkeserítik és megrövidítik életét. (Bodel- 
schwing Frigyes körében élő egyik lelkész egyszer megimádkoztatta g y e r -  
mekeit kegyes feleségéért. Természetesen ezt csak nagy tapintattal é s  k o -  
molysággal lehetett megtenni és ez az eset nem alkalmas az általánosra,  
de hasznos _tanítás arranézve, hogy a házastárs szeretetét és a házasságra 
való felkészülést nem lehet elég korán megkezdeni. Hiszen már a VI. paran- 
csolatban gyermekeknek is tanítanunk kell a hitvestárs szeretetét. Ez a  p o n t  
alkalmas is a házastárssal kapcsolatban a VI., gyermekekkel kapcsnlatban a 
IV. parancsolat felelevenítésére.)

b) Hűséges felsőbbség és jó kormányzat.
Erre -bőven tudunk példát hozni az elmúlt háborús évekből is, 

mennyire fontos mindennapi kenyerünk élvezéséhez és megtartásához ez a kép* 
dolog. Luther Nagy Kátéjából is felolvashatjuk az erre vonatkozó részt- s 
bizonnyal a legfontosabb dolgok egyike, hogy a világi felsőbbségért és haté 1 
Ságért könyörögjünk. Mert Isten leginkább ezek által tartja me-g mindennaoi 1 
kenyerünket és nyugalmas életünket. Mert ha-bár minden adomány bőségesei* 
jön Istentől, azt mégsem őrizhetjük meg, se nyugodtan és vidáman nem 1 
élvezhetjük, ha állandó, békés kormányzatot nem ád. Mert ahol békétlenség íl 
civakodás, háborúság van, ott már eltűnt a mindennapi kenyér, vagy le|.":l 
alábbis megfogyatkozott.

Minden istenfélő fejedele-m címerében joggal tehetnénk azért egy kenye
ret az oroszlán, vagy babérkoszorú helyett, vagy a pénznemekbe a fej he
lyébe, intelmül a fejedelmeknek és az alattvalóknak, hogy minekünk az S 
hivataluk nyújt oltalmat és békességet s nélkülük a mindennapi kenyeret 
sem élvezni, sem megtartani nem bírnák. Azért érdemesek is minden tiszte
letre, hogy megadjuk nekik, ami illő és amit tudunk.“

T: Mit köszönhetünk a jó kormányzatnak és a hűséges f elsőbbségnek?
A békességet, jó rendet, a becsület védelmét. Ezek nélkül nem tudunk élni.

c) Velünk együtt élő embertársaink is hozzátartoznak a mindennapi 
kenyérhez. A jó barátok, akiket magyarul kenyeres pajtásoknak is szoktunk 
nevezni és a jó, hűséges szomszédok.

d) És ezekhez hasonlók. Luther ezzel azt akarja mondani, hogy sok 
embernek sokféle szükséglete van még, ami a megélhetéshez hozzátartozik. 
Ezt felsorolni nem lehet. A gyermekektől meg lehet kérdezni, hogy ők miért 
imádkoznának még ezeken kívül. A sokféle válasz alapján irányítani lehet 
őket a helyes kérésre és rámutatni mindarra, ami helytelen. Ez ís az alkal
mazás helyes módja.

IV. Kinek a kenyeréért imádkozunk ebben a kérésben?
Gy: A „mi“ kenyerünkért. .
T: Melyik a mi kenyerünk?
Gy: Amelyikért megdolgozunk, amit arcunk verejtékével keresünk meg.
T: Ki az, aki nem a maga kenyerét eszi?
Gy: Aki lop, vagy koldul. A lopott és koldult kenyér nem a mi kenye

rünk.
T: Keressük meg a Példabeszédek könyve 20. rész 17. versét. Ebben 

szól az álnokul szerzett kenyérről Isten.
Gy: „Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annak- 

utána betelik az ő szája kavicsokkal."
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 T:  Miért imádkozunk a „mi“ kenyerünkért és nem az „én“ kenyeremért,
 Gy: Mert mi mindannyian a mennyei Atya gyermekei vagyunk és egy- 

között testvérek, Isten azt akarja, hogy kenyerünket megosszuk azok- 
'"I3 akiknek nincsen, akik nem tudnak kenyerükért maguk dolgozni. (Elolvas

ol*’. a gazdag és Lázár történetét Lukács 16, 19—31-ből. Megbeszélni a tíz- 
Ifaj.jnegosztás kérdését, szegények, öregek, aggok támogatását.)
.í®' v. Mikor kell imádkoznunk a mindennapi kenyérért?

Oy: Minden nap. Ezért mondja Jézus az imádságban: „A mi minden- 
JÉLi kenyerünket add meg nékiink MA.“

T: Isten azzal, hogy naponkint imádságra buzdít a mindennapi kenyérért, 
Hffiff akar tanítani arra, hogy naponkint bizalommal) forduljunk hozzá és ne 
Mtodalmaskodjunk holnap felöl. Erről elolvasunk egy igéit: Máté 6, 25—34.

 Gy: (Elolvassák.)
T: Isten tehát a tőle kérőnek minden nap megad annyit, amennyi élete 

Betartásához szükséges. És a hívő keresztyén megelégszik ennyivel. Nem 
‘tár Istentől sem nagy gazdagságot és távol tartja Isten tőle a naigy szegény
séget. Ezért imádkozik Agur a példabeszédek könyvében. 30. fej. 7—9.

K * Oy: „Kettőt kérek Tőled: ne tartsd meg éntőlem, mielőtt meghalnék. A 
hiábavalóságot és hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet, vagy 
'gazdagságot ne adj nékem; táplálj engemet hozzám illendő eledellel. Hogy 
megelégedvén meg ne tagadjalak és azt ne mondjam: Kicsoda az Ür? Se 
pedig megszegényedvén ne lopjak és gonoszul ne éljek az én Istenem nevé
vel!"

T: Aggodalmaskodás az is, ha valaki a jövő évi gabona alá ősszel szánt? 
Vagy az, ha valaki ősszel szerzi be a. téli tüzelőt?
K  Gy: Nem aggodalmaiskodás, hanem gondoskodás. Az hozzátartozik a 
mindennapi kenyérhez, mert annak akkor van itt az ideje.

T: Ezt a kettőt tehát jól meg kell különböztetnünk egymástól. Mi az 
aggodcilniciskodátt és gondoskodás között a különbség?

       Gy: Az aggodaimaskodás bizalmatlanság Istennel szemben, a gondosko
dás Istentől kapott munkánk idejében való végzése.

    T: Kicsoda bízik valóban Istenben?
Gy: Aki naponkint hűségesen imádkozik a mindennapi kenyérért és azt 

egyedül Istentől várja és kéri.
    Összefoglalásul néhányszor vegyük át a Káté szövegét és a főbb kér

déseket ismételjük meg. Bottá István.

A kollektív valláslélektan mai feladatai
Gyakorlati lelkészi szolgálatunk egyik fontos eszköze a vallás

lélektan, ha világosan látjuk a lényegét és rendeltetését. A leggya
koribb félreértésekkel való leszámolás kedvéért, hangsúlyozni kell, 
hogy a valláslélektan nem a szoros értelemben vett teológiai tudomá
nyokhoz, hanem az általános vallástudományokhoz tartozik (vallás
bölcselet, valláslélektan, vallástörténet). Ez azt a következményt rejti 
magában, hogy az ember lényegét a bibliai antropológia értelmezi 
helyesen és igazán. A szentírási kinyilatkoztatás teológiája hivatott 
szólni az ember Isten előtti mivoltáról. A valláslélektan nem kaszál 
bele ebbe a rendbe. Egyszerűen csak leírja megfigyeléseit, összegezi 
konkrét tapasztalatait az emberről, amint annak kegyessége a lelki 
élet. jelenségei között megnyilvánul. Tehát az emberi kegyesség meg
nyilvánulásának vizsgálatával foglalkozik a valláslélektair. Ennél nem 
|esz többet, de nem is kevesebbet.
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Ez a vizsgálódás akkor, amikor elindult, javarészt individuális 
és erősen elméleti volt.

A praktikus érzékű amerikai valláspsziehológusok individu i ü  
musuknak megfelelően mindig a vallásos egyént vizsgálták. Péld' 2)  ̂
Starbuck az egyéni megtéréseket vizsgálja kérdőív-rendszerrel, '1 
az institucionális vallás helyett a személyes individuális vallást L-̂  
tatja vizsgálati anyagában.

Az elméleti beállítottságú német valláspszichológusok viszonéS 
főleg normálpszichológiai kutatásaikkal tűntek ki, amelyben a vall' 1 
sós ember lelki megnyilvánulásának egyetemes normáját és struk" 1 
túráját akarták felfedezni. Girgensohn exakt kísérleti vizsgálódó.' 
során kimutatta, hogy a vallásos élmény az intuitív-gondolati mozza '1 
natnak és az. énfunkciónak, az egyén elfogadási vagy visszautasítás! í  
műveletének a kettősségén alapszik, amihez másodlagosan kapcsolód ■ 
nak a gyönyör-fájdalom (Lust-Unlust) érzelmei és a szervi érzetek 1 
(pl. tértudat élmények: véges-végtelen). Gruehn ennek folytatása- 1 
képen azt vizsgálta, hogy mi az énfunkció mértéke, milyen alapon 
értékel az egyén, mi az értékélmény (Werterlebnis) kritériuma?

Jellemző, hogy amikor magyar teológus műveli a valláslélek
tant, nem tud az elméleti kutatás elefántcsonttornyában maradni 
hanem, az elmélet eredményét nyomban gyakorlati síkon érvényesíti 
s ezzel a valláslélektant átmenti a professzori író-asztalról a gyakorló 
lelkész szolgálatába. (Dr. Viszkok (Vető) Lajos: A hit által való 
megigazulás elve egyszerű evangélikus hívek lelki világában. 1935.
A gyermek lelke. 1943.) A lelkipásztori és katechétai szolgálat így 
kap tudományosan megalapozott gyakorlati valláslélektani megfigye- i 
léseket. Miután a valláslélektan magyar talajon ezzel megkapta gya
korlati hasznú irányvonalát és alapvetését, gondolhatunk arra, hogy 
a valláslélektan kiterjessze határterületét az individuálpszichológia 
mellett a kollektív lélek vizsgálatára is.

Ennek a szükségszerűsége abból következik, hogy a keresztyén 
ember nem csupán egyéni kegyességben él. A keresztyén hit és élet 
megvalósulásának legtöbb mozzanata közösséghez fűződő valóság s 
ez kollektívámba tagolja azokat, akiknek kegyessége nem vezethető le. 
kizárólag individuális alapon, mert nagy összeszövődöttséget mutat 
a kollektív szálakkal. Énnen liánjainkban lehetetlen észre nem venni, 
hogy gvülekezeteink és híveink kegyességi megnyilvánulásai csak úgy 
érthetők meg, ha világos az a kollektív' valláslélektani háttér is, 
amely a mai ..communio sanctorum“ életét színezi.

Mivel a Krisztus-test tagjai nem légüres térben élnek, hanem 
a világba, történelembe, néobo, társadalomba ágyazva léteznek, 
egyik fontos gyakorlati lelkinásztori feladat: vizsgálni azokat az ösz- 
szefüggéseket. amelvek meghatározzák gyülekezeteink és híveihk itt 
és most megvalósuló kegyességi életét.

Ezekre a vizsgálódásokra van már példa a külföldi irodalom 
(főleg svájci) itt-ott felbukkanó néhány ötletében, azonban a Krisz
tus-test tagjainak kegyességét befolyásoló kollektív valláslélektani 
tények megfigyelésének összegezése és rendszerezése még teljességgel 
hiányzik. Ezt a mi adott viszonyainknak megfelelően, nekünk ma
gunknak kell megoldanunk. Magyar teológiánk egyik speciális fel- |



ta k 'het cz-S f  Mindez egészen gyakorlati jelentőséget nyer akkor, ha arra gon- 
^B«nk, hogy a mának szóló igehirdetés, a korszerű lelkipásztori 
BLika'és a ma végbemenő egyházi gyermek- és ifjúsági szolgálat 
BE,tő kérdései nagyon sok feleletet kaphat a kollektív valláslélektan
kutatásaiból- ^

BL Kp peri azért, mert még egészen új vizsgálódási területről van 
^ K :csak a. körvonalait lehet felvázolni a kollektív valláslélektan 
^tárterületének. Ez természetesen hü marad a valláslélektan általá- 
MTjellemvonásához, hogy t. i. leíró tudomány s mint ilyen, logikai
ja0" jobbára induktív módszerrel dolgozik, megfigyeléseket rögzít le 
- olykor a kísérletet is igénybeveszi exaktságának növelésére.

Társadalm i behatás

í  Az első sík, amelyen a kollektív valláslélektan elindulhat, .az 
Kyházba beszüremlő, kívülről jövő társadalmi behatások lélektani 
vizsgálata. Az ezzel való törődés éppen nem idegen a keresztyénség- 
-*ől hanem ez egyenesen a Krisztus-test történetiségéből következik.

j a) Az ipari munkásosztály kegyességrajza összefoglalja azt a 
Specifikumot, ami a munkásosztályhoz tartozás kollektív lélektani jel
lemzője s azután a megadott kollektív jellemkép után megrajzolja 
ennek valláslélektani következményét az alatt a szempont alatt, hogy 
;i „hómo technicus" és a „homo oeconomicus“ számára mi a vonzó 
ás mi a taszító elem az egyházi élet gyakorlatában. (L .: a Lelkipász
tor 1948. novemberi számában „A munkás kegyességrajza"c. cik
ket.) Munkásokkal végzett kísérletek erősen növelik a leírás élet- 
szerűségét.

I. b )  A  paraszti kegyesség körvonalazása igényli leginkább a tár
sadalomtörténeti megalapozottságót, mert itt átalakulóban lévő kol- 
l-kfívűmről van szó. amelynek hagyományos kegyessége komlóban 
van. A „cuius régió, eius religio" elv óta kialakult a rendi paraszt
ság formai, külsőséges, népszokásszerű vallásossága, amely azonban 
egyre jobban eltűnik a paraszti élet átalakulásával. Itt éppen ezt az 
alakulóban lévő és megváltozó kollektív kegyességet kell leírni, annak 
feltüntetésével, hogy a lelki ébredés milyen új utat nyitott az I. hit- 
ág azat világában megrekedő és formákba kövült paraszti kegyesség 
számára. (L .: a Lelkipásztor 1948. júniusi számában, „A paraszti 
kegyesség fordulópontja" e. cikket.)

f  c) A  kispolgári légkör valláslélektanilag abban a meritum- 
kegyességben fejezhető ki, amely a hivatali és üzleti, valamint keres
kedelmi szabályok és rendeletek betartásának mintájára törvény- 
vallást alkot a jók üdvözülésével és a rosszak elkárhozásával. Az ön- 
érdemhez való ragaszkodásuk a hit által való megigazulás tanánál 
derül ki világosan, amint azt dr. Vető Lajos idézett műve a jobbára 
kispolgári személyekkel végzett kísérletezése során kimutatta. 
k d) Az értelmiség a legelágazóbb kollektívum, benne élesednek ki 
a különböző világnézetek. A kultúrvallás és a keresztyénségnek csu
pán történeti értékelése, valamint az intellektuális tan-tudás a leg
jellemzőbb kísértései. Nem hiányzik azonban a radikális szekuláris 
álláspont sem, amely mint ellen-hit áll szemben a Krisztus-hittel.

3 6 7
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Bármennyire is nehéz az értelmiségi kollektívum valláslélektanát át- 
tekinteni, a megoldást abban a specifikumban kell keresni, amely a 
többi kollektívumtól megkülönbözteti. 

Mindegyik társadalmi réteg lélektanához rendelkezésre áll egy- 
háztörténeti és társadalomtudományi anyag s ezt kiegészíthetik a  
kísérleti személyek, akik osztályuknak tipikus képviselői s akiken 
egyúttal frappánsan látható az az osztálybeállítottság, amely kegyes- 
ségükre is kihat. 

Kegyesség rétegeződés

A második sík, amely a kollektív valláslélektan előtt megnyílik 
az előzővel ellentétesen, éppen az egyházon helül létrejött kollekt'’ 
vumnak a vizsgálata. Mai egyházi életünkön belül is több kegyesség? 
réteg él. (L .: A Lelkipásztor 1949. februári számában a „Kegyed 
ségi rétegeződések a gyülekezetben" c. cikket.) Most- csak a kegyes 
ségi rétegek valláslélektani leírásának szempontjait vetjük fel.

a) Az ébredés rétege a legtöbb gyülekezetben megtalálható 
Ennek a rétegnek a jellemzése különösebb nehézséget nem jelent 
annyira szembetűnő az ébredés népének sajátos közösségi jellege a* 
maga kísértéseivel és győzelmeivé] együtt.

h) Az egyházias-ortodox réteg erősen a múltba gyökerezett jelle
génél fogva az egyháztörténet felől érthető meg. Kegyességrajza a 
túlnyomóan ortodox szellemben élő gyülekezetek életformáján keresz
tül vázolható fel.

c) A  népszokási vallásosság elsősorban falusi gyülekezeteink 
életében található meg. ahol a kísérleten kívül számos vallásos nép
szokás és helyi jellegzetesség ad anyagot a kegyességrajzhoz.

d) A  szekúláris-eMdegenedett réteg lelőhelye főleg a nagyváros 
és az iparvidék, de előfordul mindenütt. A kihalásig és kiszáradásig 
eltorzult kegyesség útiénak követése különösen érdekes feladat. Oly
kor érmen az egyház bűneinek felfedezésére is vezet.

Mindezek az egyházon belüli kollektívumok a hit hőfoka és mi
nősége alánján jöttek létre. Valódi kollektívum-jellegük akkor lesz 
nyilvánvalóvá, amikor tábor-képződésre kerül a sor egy-egv egvházi 
kérdés kapcsán, ekkor érzik határozottan az összetartozás ténvét 
a rétegek valamelyikéhez tartozó gyülekezeti tagok, vagy akár lelké
szek is. E rétegek versengése különösen fontossá teszi e különbségek 
világos ismeretét.

Népi sajétosság

A kollektív valláslélektan harmadik dimenziója a népek kegyes- 
ségi formáinak vizsgálata,. A közös nyelv,/kultúra, történelem, népi 
egyiivétartozás. hagyományok, az együttélés rendje sok-sok meg
egyező vonást fejlesztenek ki a nép tagjaiban. Ahogy megkülönböz
tethető egymástól a magyar, finn. szlovák, orosz, skandináv, angol, 
német népiélek, ugyanúgy hordoz kegyességük is bizonyos sajátságos 
vonást.

a) Ezek között először is a magyar kegyesség .jellemvonásainak 
tisztázása, a fontos. Az igehirdetői és lelkipásztori munkában, a gyer
mek- és ifjúsági szolgálatban kitűnően lehet érvényesíteni az érint-



form a és közlési m ód tekintetében m indazt a megfigyelést, 
a kollektív valláslélektan ebben a vonatkozásban feltár. V itán  

K  411 lelkészi szolgálatunknak az élő K risztusró l szóló bizonyság- 
jellege, azonban ahogy és am iként azt végezzük, a form a és a 

 tekintetében kell k u ta tn u n k  a m agyar nép i észjárás és a  sa já tos 
kegyességi form a ú tjá t, hogy szolgálatunk életközei legyen s ne  a 
f e j ek fe le tt csússzék el. K utatásunkhoz a m agyar reform áció term é- 
fStől kezdve, K ároli G áspáron és Pázm ányon át, K arácsony Sándorig, 
bőséges irodalm i anyag kínálkozik, am it k ísérleti kutatások egészít
hetnek ki.

 b )  A  jellegzetes m agyar észjárás és kegyességi form a ú tjá ra  sok 
fény derül, ha összehasonlítjuk m á s  n é p e k  kegyességi sajátságaival. 

S Általános tap aszta la t a m agyar, szlovák, ném et kegyesség egym ástól 
Eltérő vonása. A  kollektív kegyesség különbözőségének és elevensé- 
oének vizsgálata akkor válik  jelentőssé, am ikor a rró l van  szó, hogy 
midyik nép kegyességi fo rm ája  áll legközelebb a magyaréhoz a  h it 

Kifejezési form ája szem pontjából? A többi nép kegyességével való 
összehasonlításbó l világlik ki a m agyar kegyességi kollektívum  spe
cifikuma.

Nemi különbség
I  A kollektív valláslélektan negyedik részét a lko thatja  a  f é r f i  és  

a nő  kegyességének vizsgálata. Közism ert tény. hogy a nők számbe
lileg, de sokszor minőségileg is fe lü lm úlják  a  fé rfiak a t a keresztyén 
hit és élet terén. V ájjon  m i ennek az oka? Lehet-e ítéletként elfo
gadnunk Nietzsche m ondását, hogy a keresztyénségünk elvénasszo- 
nyosodott? A férfiak  pedig  nem  voltak másodlagosak sem az aposto
lok. sem a reform átorok idejében. Nem követtünk-e el valami h ibát?  
Itt ú jból bőséges történeti, irodalm i, társadalom tudom ányi anyag 
kínálkozik a mai kísérletek és megfigyelések m ellett.

*  *  *

A kollektív valláslélektan e töm örre fogott vázlatánál ú jbó l 
hangsúlyozni kell félreértések elkerülése végett, hogy a valláslélek
tan m indig csak az em bert vizsgálja, a m i n t  hisz és a m i n t  hivő m aga
tartást gyakorol,„vagyis kegyességi életet fo ly tat. T ehát a keresztyén 
élet k ü l s ő  m ozzanatait veszi szemügyre, a belső lényeg és a ta rtam i 
vonatkozás a tu lajdonképpeni teológiára tartozik. Viszont a keresz- 

Ifyén élet világába, történelem be, népbe, társadalom ba, nembe, kor- 
íj szokásba ágyazottsága körü li m egfigyeléseivel igen hasznos szolgá

latot tu d  n y ú jtan i az egyház szolgálattevőinek.
E nnek  az egészen vázlatos írásnak  nem csupán az a célja, hogy 

rámutasson a kollektív valláslélektan mai lehetőségeire és tudom ány- 
területére, hanem az is a célja, hogy táborba h ív ja  azokat, akiknek 
van m ondanivalójuk a m ai m agyar evangélikus kollektív valláslélek
tani megfigyeléseik eredm ényeiről, akár egyéni, akár lelkészegyesü- 

lleti feldolgozások form ájában. A  M E L E -tém ák közé is kívánkozik 
néhány kollektív valláslélektani aktualitás.

■  Csak megfigyeléseink és eredm ényeink kölcsönös kicserélésével 
' a lakíthatjuk ki m indnyájunk  közös szolgálati segédeszközét, a m ai 
M ag y a r evangélikus kollektív valláslélektant! T)r. O t t l y k  E r n ő .
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Az  offertóriumnak oltáron a helye
Szerkesztőnk valami módon, tudomást szerzett arról, hogy a kapos- 

szekcsői gyülekezetben nemrégiben bevezettük az adományok oltárra helye- 
zését, offeitóriumi imádsággal egybekötve. Arra kért, hogy ennek a ,,régiesi- 
tésnek“ lelkipásztori indokairól és előkészítő lépéseiről rövid ismertetést írjak.

Gyülekezetünkben régóta szokásban volt a perselyezés. A soros gond- 
nők, a főének alatt, rúdra szerelt csengös persellyel összegyűjtötte az adomá- 
nyokat. Gyűjtés után a perselyt az oltár mögött felakasztotta helyére. Az 
istentisztelet végén a két gondnok kiürítette a perselyt s a lelkészi hivatalban 
megszámolták a persely tartalmát. Ilyenkor persze nem csak jó pénz került 
elő a persely bársony zacskójából, hanem bizony holmi divatjamúlt pénz is, 
nem is szólván a füleden gombokról.

1949. január 9-től megváltoztattuk az eddigi rendet. A gondnokok to
vábbra is összeszedik a,z adományokat- a főének alatt, de a gyűjtés után nem 
akasztják fel a perselyt a pénzzel, hanem az oltár szélén elhelyezett tálcára 
öntik annak tartalmát. A befejező oltári szolgálat alkalmával, a lelkész oltár 
felé fordulva, középre e m e l i  a tálcát s rövid offertóriumi imát mond.

Az imádság:

Én Uram és én Istenem!
Fogadd kegyelmesen e heti adományokat.
Csak pénz, .amelyhez annyi, könny, annyi szenny, annyi 

vér tapad. De Nálad minden lehetséges, tisztítsd meg s vál
toztasd a Te országod áldott eszközévé.

Csak pénz, de lásd meg mögötte a szíveket. Áraszd ki 
reájuk Szentlelkedet, hogy megtisztuljanak és Neked tetsző 
élet hordozóivá váljanak. Ámen.

Ima után a tálcát letéve a lelkész elmondja a Miaiyánkot és utána az 
ároni áldást.

A csekélynek tetsző változtatással kettős célt kívántunk szolgálni. Egy 
közeli és egy távolabbi célt. Az első célunk az volt, hogy elmélyítsük a 
templomi perselyezést. Nem' a mindent befogadó és leplező bársony zacskóba 
hull az adományom, hanem egyenesen az Úr oltárára teszem! .... Én Uram 
és én Istenem logadd kegyelmesen heti adományomat. . .

Januártól egyetlen esetben sem fordult elő, hogy rossz pénz, vagy gomb 
került volna a perselybe s igy az oltárra.

A második — távolabbi — célunk volt a tized „szertartás" előkészítése.
Az új alkotmány 54. §-a előre vetíti árnyékát annak, ami minden figyelő 

lélek előtt már eddig is nyilvánvaló volt, hogy egyházunk életében eljön a 
teljes önfenntartás időszaka, amikor a gyülekezeteknek nem csak saját, 
hanem a közegyházi szükségletekről is gondoskodni kell.

Ez pedig csak a tizedszolgáltatás révén lehetséges. Már az orosz hadi
fogságban (Uszmány, Borovicsd) találkoztunk a bibliai tizedszolgálat csodás 
erejével. Papjaik közlése szerint a templomokra kivetett adót és minden 
egyéb szükségletet az oltárra helyezett önkéntes, névtelen adományokból 
fedezték. A tized-szolgáltatás életkérdés lesz nálunk is. Éspedig bibliai alapon, 
oltárra helyezve, egészen névtelenül. . .

Gyülekezetünkben az adományok oltárra helyezésének mostani formája 
a tejjes tizedszertartás előkészítését szolgálja.
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A z „újítás" előkészítés© fokozatosan történt. Magánbeszélgetés közben, 
B&iaórákon, imaiközösségben. A presbitériummal megtárgyaltuk elvi és gya- 
K la ti szempontból. Az 1949. január 9-i számadó közgyűlés tagjai már elő- 
Ktes tájékoztatás után vették jóváhagyólag tudomásul bejelentésemet, hogy 
Bijzedszertartás előkészítése érdekében, átmenetként az adományokat az 
oltárra helyezzük.

B  Az elmúlt nyolc hónap alatt nagyobb (papírpénz) adomány is jutott ily 
Klódon az oltárra, részben névtelenül, részben borítékban név megjelölésével.

Havasi Dezső.

Szombat vagy vasárn ap? -Új megvilágításban
- A SZOMBATKÉRDÉS TISZTÁZÁSA híveink é lő t egyházunk 

jelenlegi helyzetében nagyobb jelentőségű, mint egy-két évtizeddel ez
előtt volt. Az elvilágiasodott, hitetlen embernek Isten egyéb akarata is 
közömbös, a harmadik parancsolat ugyanúgy. Ahol azonban Isten Szent
lelke embereknek a szívébe beleültette az engedelmesség készségét, ott 
érzékennyé válik a lelkiismeret és keresi az engedelmesség útját. Hal 
pedig az Isten akaratát kereső embernek hitelreméltóan bizonyítják: Isten 
akarata a szohnbatnap megszentelése, akkor ki biztathatja kikérésén Isten 
akaratának semmibevevésére?

MI A SZOMBATTÖRVÉNY? Gyökere: Isten cselekedete, amint 
azt I. Móz. 2, 2—3 számunkra kijelenti: „ . . . megszűnék a hetedik napon 
minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik 
napot és megszentelő azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden mun
kájától, melyet teremtve szerzett vala Isten." A törvény: „Megemlékezzél 
a. szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál 
és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek 
szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leán y o d ...“ 
(II. Móz. 20, 8—11.) A törvény utasító részét a fenti igére való hivat
kozás egészíti ki II. Móz. 20-ban. A törvény értelme eszerint kettőse 
munkaszünet és az így felszabaduló idő Istennek szentelése, azaz Istejné 
a munkától felszabaduló idő. A sabbát szó szótári jelentése: nyugalom 
napja.

Ezt a törvényt, foglalja magában még V. Móz. 5, 12—15, rövidre- 
fogva. III. Mózes 23, 3 és II, Mózes 35, 2—3. Egy-egy történetbe bele
foglalva II. Mózes 16. és IV. Mózes 15. fejezetekben szerepel. — Külö
nös jelentősége van még II. Mózes 31, 13—17. verseinek a szombattör- 
vény szempontjából: „Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel 
a7. én közöttem és ti közietek .. . szent az .. . az Úrnak szentelt nap . . . 
örök szövetségül. .. legyen közöttem és az Izrael fiai között örök jel ez.“ 
A szombattartás tehát örök szövetség jele Izrael népe számára.

A SZOMBATTÖRVÉNY TESTVÉRÉ, a körülmetélkedés szövet
sége. I. Mózes 17, 9—14. szerint „örökkévaló szövetségül lesz az én szö
vetségem a ti testeteken" (13. v.). Mindkettőnek halálbüntetés a szank
ciója a törvény, i'll. szövetség megszegése esetén.

VAN-E FELOLDÁS A SZOMBATTÖRVÉNY ALÓL? Legelső 
hivatkozás Jézus szokott knni a gondolatunkban. Jézus azonban világosan 
tisztázza, hogy ő a ‘örvényt nem eltörölni (feloldani) jött (Mt. 5, 17),
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hanem betölteni. Isten szombattörvényet sem lehet tehát Jézus Krisztusra 
való hivatkozással feloldani (lásd M . 5, '19!). " '

A VASÁRNAP beállítása a szombat helyett Isten új törvények- * 
gyakori kísérlet a történeti egyházak részéről arra, hogy a vasa 6nt 
ünneplését a szombattarlássál szemhen igazolják. Bármilyen módon 
ressük is azonban az igazolását erre a Szentírásból, csupán nyomul 
találhatjuk annak, hogy az .első keresztyénség a hét első napján egy**' 

volt és a hét első napján történtek az üdvösségtörténet szempcntiá-i 
döntő események. A hét első napját ünneplő parancs azonban nincs **' 
Írásban, az pedig megvan írva, hogy naponként összegyülekezett a oJr 
lekezel (Csel. 2, 46).

JÉZUS ÉS TANÍTVÁNYAI a szombattal kapcsolatban többször 
kerültek összeütközésbe a farizeusokkal és az ennek során kialakuló bé 
szélgetésben Jézus nyilvánvalóvá teszi a betűrágó farizeusokkal szemben 
hogy a törvény nem Isten szolgálatának akadályozására adatott és Isten
szolgálata nem jelenti a szembattörvény megtörését (MR 12, 1 14J)
Mindez azonban nem jelentette a „szombattal“ való szakítást Jézus (j e’ 
tében, sem a vasárnap ünneplésére való áttérést.

A POGÁNYOK KÖZÖTTI MISSZIÓI MUNKA megindulása veti 
fel az első keresztyénség számára a törvény megtartásának kérdését külö
nös élességgel. Nincs szó külön erről vagy arról a parancsolatról. \  
gyülekezetekbe beférkőző atyafiak azt kívánják, hogy a pogányokból len 
keresztyének a körülmetélésnek Isten népe számára adott örök szövetsé
gével lépjenek Izrael soraiba, mert csak így lesznek tagjaivá a választott 
népnek és részeseivé az ígéretnek. Ennek a meginduló harcnak az egyes 
fázisait m utatja Pál apostolnak a Galáciabsliekhez írott levele teljes egé
szében, s a többi levelének idevonatkozó utalása, valamint az épen ez 
ügyben tartott jeruzsálemi apostoli zsinat^ „Mi, természet szerint zsidók 
és nem pogányok közül való bűnösök, tudván azt, hogy az ember nem 
igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való 
hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisz
tusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből" ,(Gal. 2, 15—<16). 
Ugyanez a levél kifejezetten a szolgaság igájának nevezi a törvényt 
(5, 1) és bizonyságot tesz „minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy 
köteles az egész törvényt megtartani" (5, 3). „Elszakadtatok Krisztustól, 
akik a törvény által akartok megigazulni, a tegvelembői kiestetek" — 
mondja Pál (5, 4). Világosan látnunk kell tehát, hogy a törvényből nem 
lehet kiszakítani egy parancsolatot. Vagy a körülmetélés szövetségéhez 
tartozik valaki test szerint és akkor köteles az egész törvényt megtartani, 
s mivel nem tudja megtartani átok alatt van, (Gál. 3, 10—11) vagy a 
törvénybetöltő Krisztusban reménykedik és akkor kegyelem alatt van. 
(Aki a szombat törvényéhez ragaszkodik, például a körülmetélkedés tör
vényét sem vetheti el, ha következetes!)

■ Ugyanígy látja a kérdést a jeruzsálemi apostoli zsinat. Az Ap. csel. 
könyvének 15-ik fejezete világos tudósítást ad annak lefolyásáról. Péter 
intéséből idézzük: „mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába 
oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhat
tunk?" (Csel. 15, 10.)- És a végső álláspont az, hogy nem kell hábor
gatni a törvény betöltésével a pogányokból lett atyafiakat. Csak annyi 
az üzenet, hogy tartózkodjanak a pogány bálványszertartásokkal kapcso
latos istentelenségekiől. A mózesi törvény hirdetése nem a keresztyénség 
feladata (Csel. 15, 21).
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Mai szombattartók részéről mindig előkerül ezekkel az igékkel kap- 
■ L 0san az az ellenvetés, hogy itt csupán ' a kultikus törvények meg- 
Rr'ásáról, Ül. meg nem tartásáról van szó, másrészről pedig az egész 

kérdéssel kapcsolatosan az a tiltakozás, hogy a törvényben van 
Koiemtartható és van viszont a törvénynek megtartható része, amit 

p] ilyen a szombattörvény is — meg kell tartani. Sehol a törvény 
I Kfancsolatainak ilyen szétválogatásáról nem olvasunk. A törvény,, a 
Kára, egy egységes egész. Vagy alatta vagyok és az egész kötelez, vagy 
H L zén megszabadultam tőle a Krisztusban való szabadságra és hitre. 
Kjceresztyéneket nem köti a törvény, tehát a szombat törvény-e sem: &i 
W  szomb-atosok ellen az egyetlen igazi bibliai érv. (Viszont vigyázzunk, 
nehogy a szombat törvénye helyére a vasárnap „törvényét11 állítsuk!)
I  LERONTOTTÁK A SZOMBATOT? Mindezek alapján fel kell ten

gnünk a kérdést: Isten népének" tehát nincs szombatja? Lerontotta a ke- 
re'ztyénség Jézus egyenes parancsa ellenére a szombatot? Nem rontotta 

JL hanem Jézus tanítványainak, a hitből való embereknek életében igazi 
helyére kerül a törvény és benne a szombat s ugyanakkor Krisztusban 
Le is teljesül.

MEGVAN A SZOMBATJA ISTEN NÉPÉNEK, a  régi szombat 
a teljes mózesi törvénnyel együtt csak „árnyék11, a valóság a Krisztusé 
/jól. 2 ,16—17 és Zsid. 10, 1/a). Jézus Krisztusban a mózesi törvény 
szombatja beteljesedik és valóságos megnyugovást. ad az üdvösségben 
(Zsid. 4, 1— 1 0 ! ! ) .  Isten népének szombatja tehát az üdvösség. Ami hí 
törvényben árnyékképen mint egy naptári nap jelent meg a pihenés 
napjaként, az Jézus Krisztusban valósággá lett: az üdvösség napjává. 
Nem törölte el Jézus a szombatot, hamm valóra váltotta az ő népo 
számára.

A KÖRÜLMETÉLKEDF,S ANALÓGIÁJA is ugyanezt mutatja. 
Jézus Krisztusban nincs eltörölve a körülmetélkedés, csak kéz nélkül való 
körülmetélkedéssé leit, mivel „levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisz
tus körülmetélésében11 eltemettetiünk „Ö vele együtt a keresztségben11 
(Kel. 2, 11—12). Amint Jézus'Krisztus körülmetélése nem a test ugyan
azon , vagy. egy másik tagjának a testi körülmetélése, hanem kéz nélkül 
való körülmetélés a hit által, ugyanúgy a Krisztus népének szombatja, 
nem a 2U órás szombatnap, sem egy másik órás napja a hétnek, 
hanem a valóságos nyugodalom, az üdvösség napja,.

ÉS A RÉGI SZOMBAT? Pál apostol válasza a Kolossébéli pogány- 
keresztyén gyülekezetnek: „Senki azért titeket meg ne ítéljen. .. újhold, 
vagy szombat dolgában: melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, 
de a valóság a Krisztusé.11 (Kol. 2, 16—17.)

MI A KERESZTYÉN ÜNNEP? Isten népének szombattörvénye 
ez: „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a 
hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék11 (Zsid. 4, 1(1). A III. pa
rancsolat: „megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt11 — 
magyarul azt jelenti: a nyugalom napiát add nekem! Isten bűnbocsá- 
natot nyert népe számára nincsen kötelező ünnepnap, amelynek elmulasz
tása „halálos bűn11 volna. Az örök szombat, az üdvösség felé vezető 
úton azonban az Ür kegyelme szerint megadja az ő népének az időt arra, 
hogy az Ő országának ismeretében gyarapodjon, az igét hallgatva, a 
gyülekezet közösségében. Az örök szombat felé tartó nép boldogan veszi 
Isten kezéből a nyugalom napját, melyet Isten kirendel a számára, hogy



azon a hétköznap munkájától megpihenve az élete teljesen Isten f i ■ ’t; 
dúljon. Ennek az. alkalomnak elmulasztása hitetlenségbe esés ' 6 *

SZOMBAT VAGY VASÁRNAP? Isten népének m in d e n  na - I  
Űré. Pálnak a római gyülekezethez 'írott leveléből ez világosan /,nJa 
tünk (Róm. 14, 5—9). Azt jehnti ez, hogy az Ő szolgálatát kell 
nünk a hétköznap munkájában is, „mint Krisztus szolgái, cselekedv'^2' 
Istennek akaratját lélekből, jó akarattal mint akik az Ernák ílz 
nak és nem embereknek" (Efez. 6, 6—7). Ő szabja meg, hegy ebb 
szüntelen Őneki szolgálóéban mikor állít meg és pihentet el é.s 
különösképen az ő  igéjével. Lehet, hogy szombaton, lehet, hogy v  - 
nap, lehet, hogy kedden.

Az egyház népét az üdvösségtörténet eseményein keresztül azonh b 
láthatóan irányította Isten és végül is kegyelmi ajándékát úgy ac|ta 411 
egész keresztyénség számára, hogy a hétnek első napja leit a m unkát/* 
való elcsendesedés és Isten igéjének különösképen való hallgatásáb° 
megszentelt nappá. Ezért drága nekünk a vasárnap. Ezért „adjuk Isten* 
nek“ — szenteljük meg — a hét első napját.

T ekus Ottó.

Liturgikus magatartás
(Befejező közlemény)

Avatások (szentelések)

Avatási szertartásokkal a különféle vallások területén mindenütt 
találkozunk. Avatunk mi is személyeket és tárgyakat: lelkészeket 
templomokat és hozzájuk tartozó, az istentiszteleti cselekvényeket 
szolgáló berendezési tárgyakat, szentedényeket, temetőket, stb. Az 
avatás fogalmához másutt tapadó képzetek szerint a szertartás egy
részt védelmet nyújt gonosz szellemi hatalmak ellen, másrészt pedig 
természetfeletti tulajdonságokat biztosít. Evangéliumi felfogásunk
ban természetesen ilyen képzeteknek nincs .helyük. Amikor mi ava
tunk, azt a szándékot bizonyítjuk meg, hogy a felavatott személy 
(lelkész) Isten különleges szolgálatának szánja életét és a felavatott 
épületek, helyek (temetők), vagy tárgyak is profán használattól el
különíthessenek és szintén Isten ügye, tisztelete különleges szolgála
tára rendeltessenek. A z  a v a tá s  m a g a  p e d ig  n em  le h e t  m á s , m in t az 
ig e  h ir d e té s e  u tá n  I s te n  á ld á s á n a k  k é ré se  „ a v a tó - im á d s á g b a n .“  Isten 
az, aki avat. Szolgálatának biztosítása, hogy az tetszése szerint foly
jék, semmiféle szertartással sem igézhető kegyelmének dolga! Ebben 
az értelemben az „avatás" szava helyett használhatjuk a „szentelés*1 
kifejezését is, amely biblikus értelemben egyik vonatkozása szerint 
ugyanazt jelenti.

Az avatás említett lényegéből következik, hogy szorosan véve 
csak az egyház szolgálatában álló személyek, épületek, területek és 
tárgyak avatása lehet egyházi szertartás tárgya. Fegyverek, autók, 
versenylovak stb. szentelésében, amellyel másutt találkozunk, hajók, 
repülőgépek stb. „keresztelésében", amelyen lényegileg szintén ava
tást értenek, a mi egyházunk nem működhetik közre. Ha lelkész vál-

374



375

lalkozik arra, hogy ilyen alkalmakkor beszédet mondjon, megteheti 
mint magánember, de nem ölthet köntöst, vagyis liturgikus öltönyt, 
Kivétel lehet egy-egy zászló szentelése, valamint lakóházak avatása. 
A  zászlók eszméket jelképeznek, amelyek alatt testületek, közösségek 
tömörürülnek. Ha ezek az eszmék alárendelik magukat az ige világ- és 
életszemléletének, az egyház avató-imádságban kérheti Isten áldását, 

aZokón az emberi bűn ne ejtsen csorbát és így a zászló tiszta 
Kiadjon. A lakások avatásáról lejebb szólunk.
      Az alábbiakban röviden sorra vesszük az egyházi avatási szer
tartás legfontosabb alkalmait.
      A lelkészavatás a püspök hatáskörébe tartozik és rendje nagy
jában kialakult.

    A templomavatáshoz a gyülekezet legmegfelelőbben az addigi 
istentiszteleti helyen gyülekezik, amelytől énekkel és hálaadó imád- 

ESggal búcsúzik. Innen vonul, élén a lelkészekkel, presbiterekkel, 
építőmunkásokkal, a templom elé. Presbiterek kézben viszik a szent- 

ledényeket. A templomajtó előtt a gyülekezeti felügyelő, vagy az 
építőmester átadja a templom kulcsájt a gyülekezeti lelkésznek, aki 

Kz ajtót kinyitja, mire a menet, ill. a gyülekezet bevonul a temp
lomba. Itt az avató lelkész átveszi a szentedényeket és elhelyezi azo
kat az oltáron. Mindjárt itt marad a kezdő ének alatt is. Az oltári 
szolgálat megfelelő szövegek kiválasztásával alkalmaszkodik az érvény
ben lévő liturgikus rendhez. Az igehirdetés a szószéken történik, 
majd az oltár előtt elhangzik az avató-imádság. Ennek keretén belül 
a liturgus könyörög külön-külön az oltárnál, a szószéken, a keresz
telőkőnél végzendő szolgálat, az orgona és harangok szolgálatának 
megszenteléséért. Az avató-imádsághoz úrvacsora csatlakozik és ha 
csak lehet, keresztelés és esketés. Ezek végrehajtásával az oltár, a 
szentedények és a keresztelőkő használatbavételével kézzelfoghatóan 
ölt alakot az avatás.

§ Mind a vázolt, mind pedig valamennyi avatási szertartásra áll, 
hogy az avatandó tárgyak megszólítását, a háromságos Isten nevével 
való megáldását kerülni k ell! Minden olyan formulának alkalmazása, 
amely az avatásnak-szentelésnek magában való, igéző hatására lát
szik utalni, evangéliumellenes!

, A háború után előfordult olyan templomok újra-avatása. ame
lyek a háborús események következtében más célokra voltak igény
bevevő. Ilyen esetekben indokolt a templomnak újból Isten szolgála
tára való odaszánása és áldásának kérése. Nem szükséges azonban az 
újra-avatás akkor, ha emberi durvaság és gonoszság valamilyen for
mában „megszentségtelenítette". Ezt a kérdést másképen látja a 
római katolikus és másképen az evangélikus egvház. Mi nem engesz
telhetjük ki mintegy Tstent a házán esett sérelemért és nem űzhet
jük ki az oda beférkőzött ördögöt. Ha ennek munkájára kénytelenek 
voltunk rádöbbenni. Istennél keresünk ugyan az egyházi imádság
ban bűnbocsáuatot. oltalmat és vigasztalást, de nem „avatjuk", vagy 
„szenteljük fel" újra a templomot.

          Helyénvaló, hogy a templomavatás évfordulóját a gyülekezet 
évről-évre megünnepelje. A római katolikus gyülekezetekben búcsúk
kal kapcsolatosak ezek az évfordulók. Mi megemlékezünk.Isten ke-
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gyeiméről, amellyel templomot adott és magunkba széliünk, hogy ezt 
a kegyelmet megbecsűljük !

Egyen templomi felszerelési tárgyakat: oltárt, szószéket, keiJI  
telőkövet, szentedényeket, orgonát, harangot rendes istentiszteleti?'! 
rétében avatunk és ilyenkor az elmondottakat értelemszerűen am , 
mázzuk. 1

Harangavatáskor az avató-imádságot követően egy-egy j»e . [ 
mondása után megszólalnak az új harangok külön-külön, majd egyfift| 
tesen, ha egyszerre több haranggal gazdagodott a templom. Közbe1' 
a gyülekezet csendes imába merül, amire külön felszólítás is lianení 
hátik el. ' /_

A temetőt is avatjuk, mert az egvház kultusz-helye, Isten »y«  ̂
lekezete elköltözött részének pihenőhelye és egykor a halálból Vau 
diadalmas feltámadás színhelye. Az avató istentisztelet rendje lehet 
egyszerűen gyülekezeti énektől keretezett igehirdetés és avató-imád- 
ság, de alkalmazkodhatik a Lelkipásztor f. é. nyári száma 270—27]" 
lapjain közölt temetési szertartáshoz is úgy, hogy a „kollekta“ és 
,,sírbatétel“ helyére kerül az igehirdetés és az avató-ima. Ebben 
azért könyörgünk, hogy Isten úgy áldja meg a temetőt, hogy adjon 
a halottaknak zavartalan síri pihenést, a sírok mellett gyászolóknak 
vigasztalást, a már itt nyugvóknak és az egyszer ide térőknek boldog 
feltámadást.

Megtörténik, hogy halottak hozzátartozói sírkő avatására kérik 
fel a lelkészt. A kérést I. Tim. 4. 5-re gondolva lehet teljesíteni, ha 
az avatást úgy tekintjük, mint alkalmat az ige hirdetésére és imád
kozásra. Az igehirdetésben ez alkalommal sem lehet szó érdemekről, 
amelyeket az emlékmű hirdethetne, hanem csak az el nem múló sze
rétéiről, amely a sírkövet állította, legfőképen pedig a kereszt vigasz
taló üzenetéről, amely a sírkőről is tündöklik. (Keresztyén ember 
sírján semmiféle emlékműről sem hiá.nyozhatik a kereszt!) Megszólal 
temészetesen ezzel kapcsolatban a feltámadás és üdvösség reménye is, 
a nélkül, hogy kimondottan imádkozás történnék a halott üdvéért. 
Az avató-imádság tartalma ez alkalommal is ugyanaz, mint a temető 
avatásakor, kiegészítve a könyörgéssel, hogy Isten őrizze meg a hoz
zátartozók szeretetét egymás iránt.

Lakóházak, vagy lakások felavatását is kérik. Az egyházi avatási 
szertartások lényegéről felmondottak szerint ugyan ilyen alkalom 
kívül esik ezeknek a szertartásoknak a keretén, de ha a hívek nem 
azért kérik lakásuk felavatását, hogy mágikus módon természetfeletti 
oltalmat nyerjenek, hanem mindennapi családi életükre és együtt- 
lakozásukra kívánják kérni ünnepélyes keretek között Isten áldását, 
az egyház ne tagadja meg tőlük, hogy szolgája személyében együtt
imádkozzék velük. Ha keresztyén jegyeseket összeadunk, a keresztyén 
házastársak, családok lakását is avathatjuk imádsággal, amelyben az 
otthonra áldást kérünk. A „Monatschrift für Gottesdienst und kirch- 
liche Kunst“ 1926. évf. 192. lapján közöl ilyen ház- (lakás-) avatási 
szertartást. Jól használható mintaként röviden ismertetem. Ott maga 
a család avatta a lakást, a családfő és családanya felváltva mondot
ták el a közölt igéket. Ezeket kellene a lelkésznek recitálnia, ha 
közreműködését kérik. Az ünnepély úgy folyt le, hogy a család helyi-



377

 ségrő l 
helyiségre vonult és mindegyikben gyertyát gyújtott, annak 

jelképezésére, hogy világosságban kíván élni. Az egyes helyiségekben 
Bflövetkező igék hangzottak el: az előszobában: „Ha az Űr nem 
H | i  a 'házat.'.." (Zsolt. 127) ; a konyhában: „Mindenki szemei te- 

vigyáznak . . . “ (Zsolt. 145, 15— 16) ; a gyermekszobában: ,.En- 
^K étek hozzám jőni a gyermekeket. . . “ (Mk. 10, 14), vagy: „Amit 
^Krtok hogy az emberek tiveletek cselekedjenek..." (Mt. 7, 12), 

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben. . . “ (I. Kor. 16, 13) — 
gyermekek kora szerint: a hálószobában: „Békességben fekszem 

le ..."  (Zsolt. 4, 9) ; az ebédlőben: „Ki az az ember közületek. . . “ 
Mt- 7, 7 ): a fogadószobában: „Az Istennek békessége..." (Fii. 
4, 7). Ezek helyett az igék helyett természetesen más megfelelő igék 
is megszólalhatnak. Az egész ünnepélyt közös ének zárta be. Ilyennel 
kezdődhetik is a házavatás.

*  * *
 A Liturgikus Magatartásról szóló cikksorozatnak ezzel a végére 

értünk. Nem kell külön kiemelnünk, hogy szolgálatunkban a hang- 
súly azon van, amit szólunk és cselekszünk és e mellett alárendelt 
szerepe van a formáknak, ahogyan szólunk és cselekszünk. De min
den bizonnyal igaz az is, hogy aki Lélekből szól és cselekszik, annak 
a Lélek tiltja, hogy olyan formák között végezze szent szolgálatát, 
amelyek lerontják, meghazudtolják azt, amit szól és cselekszik.

Budaker Oszkár.

Egy felibemaradt kitérés története
A d a lé k o k  n é p ü n k  le lk i  é le té h e z

r Április 22-én este fél nyolcra járt az idő. Még az irodában dolgoztam, 
amikor három ismeretlen asszony nyitja rám az ajtót. „Melyikük a kitérő?”1 
fordultam hozzájuk, mielőtt megszólalhattak volna. Előretuszkolják a menyecs
két, aki nagy belső remegéssel, de igen tiszta tekintettel előadja, hogy ő 
megtalálta az Ür Jézus Krisztust és most már ő is református akar lenni. 
E különös indokolás kiegészítéséül megtudom még a következőket. Az anya- 
gyülekezetünk tőszomszédságában tévő faluban lakik, amelyet nem is tekin
tünk szórványnak, annyira itt van mellettünk. 16 éve lakik ott, de soha 
hozzánk nem járt templomba, nem is- tudott róla elődeim egyházi nyilvántar
tása sem. Más templomba se igen. járt, míg csak a református gyülekezet
ben néhány éve indult (lelkész nélküli) ébredés meg nem érintette. Hogy 
azután féléve az addig részeges és könnyű életű református férje is megtért 
egy evangélizáció hatása alatt, Isten iránti háláját azzal akarja kifejezni, hogy 
áttér azokhoz, akiknek körében, megtalálta Megváltóját.

Hosszas beszélgetésündul meg köztünk, amely főleg központi lelki kér
dések körül mozog. Igyekszem megértetni vele, hogy lelki emberekre nekünk 
is nagy szükségünk van s hová jutnánk, ha mindem megtért evangélikus 
elmenne reformátusnak vagy baptistának. Igen barátságosan váltunk el. A 
tanukkal semmit se törődtem, csak elváláskor mondtam nekik kissé élesen, 
hogy jól vigyázzanak, nehogy lélekhalászásukkal Lélek-oltókká legyenek.

Azután elmúlt hat hét, anélkül, hogy az én kitérő .asszonyom másod
szor jelentkezett volna. Nemsokára felkerestem. Sugárzó arccal fogadott: 
LMár annyira várom tiszteletes urat. Dehogy is akarok én kitérni. Csak hát
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a kislányom hitoktatása szorongatott, aki most' jön I. osztályba, s nem gon- 
dolhattam, hogy egy gyerek miatt átjárjon ide hozzánk." 

Aztán hoz elő leveleket s olvassa fel nekem sorra.
Ezek miatt a levelek miatt íródik az egész beszámoló, csak előbb m eg 

magyarázatul a következőket:
Az asszony szívszorangva ment el. Otthon némi töprengés után m 

tette a legbölcsebbet és helyesebbet, amit csak tehetett, írt haza, szülőt T" 
jába. Ez egy dunántúli fiba, amelyet az ébredés szele erősen érintett v i 
tanítójához fordult (az illető tanító evangélikus; egyébként pedig erősen ref°**i 
mátus jellegű ébredést mozgalomnak lelki gyermeke), akiről tudta, hos?v °r" 
otthoni lelkiéletnek odaadó sáfára, amellett, hogy lévitája a falunak. (a t J 
azonban nem tudta, hogy a tanítót időközben egy közelii nagyobb faluh 
helyezték, ahonnan már csak vasárnapomként jár át lévitai szolgálatra.) a 
tanítónak van a faluban egy megbízottja, aki a postáját átveszi, a sürgősehh 
természetűt továbbítja az egyebet vasárnapig megőrzi. Ez az asszony vett 
kézbe az én kitérőm levelét és azonnal továbbította, úgy azonban, hogy » 
levélpapír egyik üresen maradt oldalára ráírta a maga véleményét. A tanító 
azután jóinak látta ezt is megküldeni a maga válaszával együtt. Így került 
vissza a feladóhoz és tőle énhozzám az első levél is. Mindhármat annyira 
tanulságosnak tartam, hogy itt közlöm őket betűhűen., csak a helység és 
személyneveket hagyom el a diszkréció kedvéért.

1. LEVÉL:
Testvérem a Jézus Krisztusban!
Kedves Tanító Úr!
Mielőtt e levelet leülök írni, igen sok tusakadó^om volt.
Ezért érzem szükségét, hogy Tanító Űrral is közöljem, elhatározáso

mat. Teljesen őszinte leszek. Tudom, hogy lelki testvérem tanácsát kérem, 
és a választ is úgy veszem, hogy Jézus Krisztus szól Tanító Úron keresz
tül hozzám!

Át akarok térni református vallásra,. Az ok vedig az, hogy nálunk 
egyáltalán nincs evangélikus hitoktató'.. Kis leányom, most iskolaköteles, 
igy nem részesülne hitoktatásban. Úgy szerettem volna, ha csak Böbim 
lett volna átírva, de ez a fennálló törvények alapján lehetetlen. Nem kor 
zömbös ez részemről sem, mert ha az lenne nem írnák. Beszéltem X-ben 
az evangélikus lelkész úrral, és egyáltalán nem is tett ígéretet arra, hogy 
kijárna Y-ba hittanórát tartani. Azt tudja Tanító Űr, hogy mi. akik Krisz
tus gyermekei vagyunk, kétszeresen fontos, hogy gyermekünk kellő ismere
tet kapjanak, Isten országáról.

Ezért kérem, hogy teljesen őszintén írja meg, mit lehetne egyebe*, 
tenni. Igen fontos részemre, hölgy válaszától tegyem ezt függővé. Imádkoz
tam ezért, és a.z Ür így világosította ezt meg nekem. Továbbra imáimbá 
hordozom kedves z-i testvéreimet. Itt nagy ébredés van, Isten Szentlelke, 
munkálkodik. Egy hetes evangélizáció volt és sdkan oda tudtak roskadni 
Krisztus keresztje alá. Boldogan írhatom, hogy férjem is ú j életet nyert. 
Áldott legyen az Úr szent neve érte. Most már hetenként I —5 bibliaórút 
kell tartanunk és az is kevésnek bizonyul, annyi a  szomjuhozó lélek.

„Ad ébredést az Úr, A z Úr erős kirá ly .. . “
Most pedig levelem bezárva az Úr gazdag áldását kérem kedves z-i 

testvéreimre és kérem a. kegyelem Istenét, hogy bőséges '.legyen az aratás 
ott a gyülekezetben is.

Isten áldja meg — üdv. testvéri szeretettel
Y, 1949. IV. 23. Á.-né és családja.
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2 .  L EV É L :
 Kedves Tanító Úr! Azért küldöm el Á-né levelét, mert gondolom, hogy 

várja a választ. Nem tudom tanító úr mit válaszol rá, de én nem tartom 
' í  esnek a gondolatát. Éppen azért mert hivő asszony, kell, hogy tudja hit- 
ben nevelni leánykáját és hiányos hitoktatást is pótolni tudja. Én áldom 
Istenemet evangélikus vallásomért, semmiért nem szegném meg konfirmációi 
fogadalmamat, hiszen meg van írva., hogy „az Ürnak tett fogadásokat meg-

I mádságos szeretettel köszönti testvére Krisztusban 
Mai igém: Luk. 2,38. B-néni.

 3. L E V É L : Zs. 1949. IV. 27.
K edves Testvérem!

Levelét B. néni továbbításával ma kaptam meg, ugyanis a nagyhéten 
engem Zs-re helyeztek át. Z-re címzett levelemet B. néninek adják át, ft 
tőle szombaton este imaórán veszem át, ugyanis a kántori szolgálatok vé
gett átjárok Z-re. Mivel titkos levelezésem nincs, megbízásommal B. néni 
felbontotta a levelet, s azután küldte utánamj Ezt a levelet visszaküldöm 

testvéremnek, hogy B. néni meglátásról is tuddmása lehessen.
1 Testvérem lelkiállapotát és helyzetét teljesen megértem. Magam is 

magyart sok áldást és szeretetet kaptam hívő református testvérek életén, 
szolgálatán és Krisztusban való közönségén keresztül. Vallom azt, hogyt 
krisztusban megszűnik a felekezetek közötti különbség, és Benne mindenek 
egyek lesznek: megváltottak, Istennek gyermekei. A mennyben sem leszneU 
sem evangélikusok, sem refdrmátusok, hanem csak azok, akik jöttek aj 
nagy nyomorúsággól és megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány 
vérében.

. Magasztalom az Urat, hogy én és mi ebben a csodálatos kegyelmi 
időben, az ébredés idején élhetünk, amilipr ,.Szentlelke jár, s fehér a táj 
az aratásra már.“ Igen nagy örömem, hogy a Lélek tüze az egyházakban 
gyújt tüzeket, s nyit meg szíveket az Úr Jézus befogadására.

Testvéremmel együtt' örülök, hogy kedves férje is megismerhette Jézus 
vérében bűnei bocsánatát, s az örök élet útjár, együtt járhatnak. Megértem, 
és helyesnek tartom, hogy újjászületett életükben legfőbb vágyuk gyerme
keiket is Jézushoz vezetni. Adja meg az Ü r!

Azonban én kishitűségnek látom azt, hogy kedves Testvérem úgy véli, 
hogy kis Bözsike csak úgy fogja megismerni az Ür Jézust, hogy refor- 
míitus környezetben református hittant mint református vallású tanul. Nem 
így van! Krisztushoz, mint személyes Megváltónkhoz Isten Szentlelke vezet 
el bennünket, amint azt a III. hitágazat magyarázata mondjaj Ezt pedig 
Isten meg fogja adni mind a fiúk, mind pedig< a kis Bözsike részére, ha 
Testvérem férjével együtt ezt hittel kéri. Cs*l. 16, 31. — Ha a gyermek 
szüleinek élő hitét, megszentelt életét láthatja (vájjon készek-e így, egészen 
az Ür megváltott gyermekei lenni?), Jézusról, a bűnösök Megváltójáról 
hallhat és könyörgés száll fel lelkűkért, az élő Istenhez: mindenképpen az 
üdvösség részesévé teszi őket is. Ha pedig ez nincs meg, ezt nem pótolhatja 
sem a református, sem. az evangélikus' vallásoktatás.

Emberileg könnyebb és kényelmesebb lenne kis Bözsi-két református
nak, átengedni, pláne még Testvéremnek is [kishitűségből áttérni, azonban 
isten az övéit nem a megalkuvások útján vezeti. Mi történne, ha Isten ked

ves férje állomáshelyét református környezetből katolikusba, azután meg 
evangélikusba tenné át? Akkor aszerint megint változtatnák vallásukat? 
Ugye nem?!
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Kis Bözsike mint evangélikus gyermek tanulhatja a református h* I 
tant is, hiszen igen kevés a-z eltérés, hanem ezen felül Testvérem kéri 
erőt és felelősségérzetet az Űrtől —  azt fogadja is el — , s otthon besze l 
jék meg az evangélikus hittankönyv anyagát, is a kislánnyal. ye  , 
ára kb. 3 Ft.) Bizonyos vagyok benne, hogy Testvéremnek is örömet és 
hitbeli erősödést fog ez jelenteni. Ugye beszámol nékem ennek az áldásai- 
ról? A gyermeknek meg a középiskolában bizonnyal lesz alkalma evangé- 
likus hittant tanulni. '

istenünknek tetszett az, hogy halott lelkiéletű\ evangélikusokhoz 
lőtt, és Krisztusban é lő  e v a n g é l i k u s o k k á ,  örömüzenet hordozókká 
tett minket és mi pedig megvetnék, elhagynánk vallásunkat? Hosszú idein 
hazugul viseltük azt a nevet, hogy „evangélikus"; mennyivel inkább keU 
hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz most, amikor kegyelméből az életünk íj 
az lehet! Tegyük jóvá így, amit öntudatlan hazugsággal vétkeztünk ellene 
Hadd emlékeztetem a-z „Isten felséges adománya“  kezdetű ének 6. vers 
szakára! —  Testvérem, nem vallásos elfogultságból írom e sorokat, hanem 
Isten előtti felelősségem tudatában. Adjon az Úr böfcseséget Testvéremnek 
hogy amit én talán homályosan tudtam is 1kifejezni, az ő  akarata szerint, 
megérthesse.

Kérem, hogy soraimat kedves férjével beszéljék meg. Legyenek egyek 
a gondolkolásban, szándékban, életükben és az üdvösségben a Krisztiin 
által!

A z y-i ébredésnek örvendek. Isten Z-m la faluban is többeket élő hitre 
új életre vezetett el. Mostani helyemen élő hitű • emberekről nem tudok 
vágyakozók azdnban bizonnyal vannak. Kérem, imádkozzanak velem, hogy 
adjon alkalmat Urunk, hogy itt teljes odaadással szolgálhassak Néki, hvgyr 
sokat, elnyerhessék bűneik bocsánatát és az örök életet.

Átolvasásra könyvet, fogók küldeni. Tanulmányozása erősítse meg a 
hitben!

A z y-i testvéreket, kedves férjét és'gyermekeit, valamint kedves Test
véremet Krisztusban szeretettel köszöntő,.,.

Bizalmát köszönöm.
Mai igém: Luk, 2, 3A. Én köszönöm Istennek, hogy. Kiisztusban meg

halhattam a bűnnek és feltámadhattam, újjászülethettem az örök életre.
Áldás életükre! 
A z-iek nevében is üdvözlöm:

C. N.
*  *  *

Mindhárom levelet kortörténeti dokumentumnak érzem. Hogy az első 
levél a kitérési szándékot az időközben iskolaikötelessé vált leánya hitoktatása 
problémájával indokolja, érdekes hangsúlyeltolódás. A lelkésszel való beszél
getés hatására meg kellett látnia, hogy megtérésének nem lehet szükségszerű 
következménye a református hitre térés. — Tisztában kell azonban lennünk 
azzal, hogy ott, ahol nem adódik alkalom ilyenféle beszélgetésre, nem egy 
szórványban élő hívünket fogja tántorítani egyházhűségében a református 
ébredéssel való érintkezése, amely sok mindenben erősen különbözik a 
mienkétől.

A második és harmadik levél pietisztikus kegyességük mellett örven
detes egyházhűségről tanúskodnak. A tanító levele egészen kimagasló böl- 
cseséggel és tapintattal fogja meg a kérdést s kétségtelen, hogy az asszony 
kegyességi típusára éppen az ő kifejezési módja tudott a legjobban hatni. 
Igen, igen hálás vagyok neki érte.

Befejezésül még csak annyit, hogy asszonyunk már volt a gyülekezeti 
bibliaóránkon. Ott bizonyságot is tett Megváltójáról és imádkozott. (Nehez-
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később előttem, hogy a többiek miért nem imádkoznak. De mit 
BFff.y; ha az én legbibtíásabbjaim se tudnak nyilvánosság előtt Istenhez 

■ L$) Igen készült a gyenesi asszonykonferenciára. Elháríthatatlan külső 
^EJnények akadályozták meg a részvételben. Már erősen érdeklődik a fa'lu- 
•■han lakó *°bbi evangélikus iránt s jó reménységben vagyok afelől, hogy 
K ^o san  fő összetartójukká válik. Az természetes, hogy kislánya rendsze- 
| r  ]elkész,i hitoktatásban fog részesülni.

L Ha nem jelentkezett vőlna kitérésre, ma se tudnék felőle. k. r.

KÜLFÖLDI TEOLÓGIAI FOLYÓIRATSZEMLE
STUDIA THEOLOGICA

Vol i. Fasc. I—II. 1947. Lund 1948,

S ’lfét skandináv teológiai fakultás 
[onenhága, Aarhus, Helsinki, Turku- 
p  Oslo, Lund, Uppsala) múlt évben 
légindult közös teológiai folyóirata. 
z eiso száma összevont kötet. Egyéb
ét félévenként jelenik meg 96 oídal- 
n terjedelemben. Szerkesztője Frid- 
chsen uppsalai professzor. Hasábjain 
]eg a skandináv teológusok írnak, 
kkei vegyesen angol, német és fran- 
a nyelven íródnak.
Az első kötet értékes, gazdag anya
iból kiemelkedik Regin Prenter aar- 
isi dán professzor értekezése (Meta- 
lysics and Eschatology in the Sacra- 
ental Teaehing of St. Augustine, 
-27. lap). Az augustinusi „signum“ 
|,az újszövetségi „sémeion" fogai
éval kapcsolatban vizsgálja a kereszt- 
g, úrvacsora és a.z eschatológia kap- 
olatát. A signum-sémeion (a szent- 
g) két világot kapcsol össze. Az t e 
stamentumban a régi és az új aiont. 
í újplatonista gondolkodásban az 
yagi és szellemi (ideális) világot, 
ugustinusnál ez a pogány metafizikai 
az újszövetségi eschatologikus vo- 

lak kereszteződnek. A rendszeres 
ológia feladata, hogy az Üjszövétség 
fján kidolgozza a szentségekről 
óló tan és az eschatológia összefüg- 
isét és megtisztítsa ezt a tant az új- 
atonikus eredetű, augustinusi tradi- 
5kra visszamenő anyag-szellem ket- 
sség idegen képzetétől.
Gustav W ing re n lundi professzor Is
ti és az ember viszonyát vizsgálja 
irth teológiájában (Gott und Mensc’n 
i Kari Bartb, 28—53. lap.) Megmu

tatja, hogy az Isten-ember ellentét 
Barth teológiájának tudatos és világos 
íőgondolata. Ezzel szemben azt bizo
nyítja, hogy a reformátort nem az Is
ten-ember (teremtmény), hanem az Is
ten-Sátán (megrontott teremtés és em
ber) ellentéte. — Harald Sahlin upp
salai professzor (Die Früchte des Um- 
kehrs, 54—68. lap) Keresztelő János 
etikai igehirdetéséről értekezik Lukács 
ev. 3, 10—14 alapján. — Nils A. Dahl 
oslói egyetemi tanár (Anamnesis. Me- 
moire et Commemoration dans le 
christianisme primitif, 69—95. laip) az 
újszövetségi és őskeresztyén „mnémo- 
neuein" és „anamnesis" fogalmak kép
zettartalmát bontja, szét, főleg az úr
vacsora kérdésével kapcsolatban.

Hans v. Campenhausen, a- heidelbergi 
egyetem tanára, értekezésében (Dér 
urchristliche Apostelbegriff, 96—130. 1.) 
az apostolság újszövetségi és őskeresz
tyén jelentésével foglalkozik. A foga
lom tartalma görög és héber eredetű. 
Pálnál az apostolok még az evangé
liumnak Krisztustól — külsőleg vagy 
belsőleg — meghatalmazott, első és 
alapvető hirdetői, misszionáriusok, a 
tizenkettőnél jóval szélesebb kör. Lu
kácsnál már a tizenkettőre szűkül le 
az apostolság, Jézus földi élete és fel
támadása szemtanúira. Az apostolok 
autoritása az őskeresztyénségben még 
nem valami külső tekintély, igehirdeté
sük — mint a Krisztus, főleg a feltá
madás, felöli első és alapvető történeti 
tanuságtétei — minden későbbi ke
resztyén igehirdetés alapja. Innen, auto
ritásuk.

Johannes Műnek aarhusi professzor 
Pál apostol elhívatása külső és belső



vonásait vizsgálja az ószövetségi pró
fétai elhívások hátterén (La vocation 
de l’Apotre Paul, 131—145. lap). — A 
„kiváltképpen való útról" szó! a követ
kező tanulmány (Harald Riesenfeld, 
Uppsala: La voie de charité, 146—157. 
lap). I. Kor. 12,31 értelmezéseként, 
ugyancsak ószövetségi és őskeresztyén 
parallélák alapján. — Dávid Daube 
(Cajus College, Cambridge) Pál apos
tol missziói metódusát veszi vizsgálat 
alá és azt mutatja meg, hogyan vette 
át és alkalmazza Pál a zsidóság misz- 
szionáló munkájának két fontos mód
szerét: azok szokásainak és életmód
jának felvételét, akiket megnyerni aka
runk, valamint azt az elvet, hogy a

K Ö N Y V T Á R B A N

MICHAELIS WILHELM:  DAS 
EVANGÉLIUM NACH MATTHAUS.
1. kötet (1—7. fejezet), Zürich, 1948, 
Zwingle-Verlag, 392 lap, ára 11.50 sv. 
frank. — Az utolsó két évtizedben el
szaporodtak az olyan bibliamagyarázati 
vállalkozások, melyek a Szentírás ere
deti érteimét úgy akarták megszólal
tatni, hogy az hozzáférhető legyen a 
teológiai képzettséggel nem fendelkező 
hivő keresztyéneknek is: A második vi
lágháború folyamán a zürichi Zwingli- 
kiadóvállalat is elindított ,,Prophezei“ 
összefoglaló címen egy ilyen sorozatot, 
melyben most Michaelis berni profesz- 
szortól megjelent Máté ev.-a magya
rázatának az első része, és pedig az 
1—7. fejezet magyarázata.

A sok hasonló vállalkozásra gondolva 
a szerző feladata nem volt könnyű. De 
feladatát kiváló sikerrel oldotta meg. 
Magyarázata rendkívül gondos, alapos, 
minden mozzanatra kiterjed és így a 
kevés előképzettséggel rendelkező ol
vasó számára is jól érthető. Részletes
sége hellyel-közzel kissé szinte szét- 
folyóvá és fárasztóvá teszi, de ezt a 
hátrányt bőven kárpótolja a magyará
zat életközelsége: a szerző pompásan 
érvényesíti az evangélium igéjének az 
aktuális jelentőségét. Ezzel nemcsak az

egyszerű olvasót köti le, hanem nagj 
szerű segítséget ad még lelkészeké 
is. Magyarázatában főként egy kettős' 
szempont domborodik ki: egyfelől mii. 
deniitt keresi az evangéliumnak, benne 
nevezetesen Jézus igéjének az első ér
telmét és azt, hogy az evangélista mi
lyen módon illesztette bele elbeszélésé
be és vele írói célkitűzésének az össze
függésébe a feldolgozott anyagot; más
felől 'pedig mindenütt tekintetbe veszi 
az evangéliumnak négyszeres feldolgo
zását s így a Máté által adott feldol
gozást mindig egybeveti a többi evan
gélistával. Ez a kettős szempont rend
kívül plasztikussá és sok helyen újsze
rűvé teszi magyarázatát: azok is tanul
hatnak belőle, akik ismernek már ha
sonló evangélium-magyarázatokat. ,1 

Ez a rövid ismertetés nem bocsát- 
kozhatik a részletekbe, mégis fel kell 
hívni az olvasó figyelmét külön is pl. a 
gyermekségi történetnek, továbbá a j 
hegyi beszédnek, benne különösen Mt. 
5, 17—48, és a Mi Atyánk magyará
zatára. Michaelis könyvét örömmel 
ajánljuk olvasóinknak s reméljük, hogy 
a szerző hamarosan meg tudja jelen
tetni művének még két hasonló kötetre 
tervezett folytatását is.

Kamer Károly-
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misszionáriusnak mindenek w k  W  
kell lennie (Jewish Missionanf°!gájávi* 
in Paul, 158—169. lap). i
lógiai jellegű értekezés zárhTk°m íilcS 
tetet (A. W i fstrand, Stylistic p ? ka. I 
in the Epistles of James ana 
A. Bent zen, On the Idea of j í tl t i ; l  
„new“ in Deutero-Isaiah; H anjJB 
The Firmament and the cioudT^11̂  I  

Ez az újonnan megindult kiná i 
nyos teológiai folyóirat nagyfejS??® 
gu es számunkra különösen fontn 
lalkozás, mivel bepillantást enn 
nyelvi nehézségek miatt tőlünk f- - *1 
elzárt északi evangélikus teoP^ÍB 
munkába. Az első kötet gazdag fp&!fl 
a jövőre. " Dr. N p c l



AZ 1949-50. ÉVI BELMISSZIÓI MUNKPROGRAMM

Nagy tiszteletű Lelkész Úr!

B L  1949—50. évi Belmissziói Munkaprogrammot célszerűségi 
Mákból a Lelkipásztorban közöljük sorozatosan. Gyermekek számara 
K  adunk külön belmissziói munkaprogrammot. Ez a munkaprog- 
ML... a GyermekbibHal;ör-Vezető című lapban jelenik meg, hogy a 
mLrn\ekmisszió munkásai is megkaphassák. (Megrendelhető: űijőr, 
wetőfi-tér 1. címen a kiadóhivatalánál. Előfizetései ára fél évre 10 F t.)

I j imi kátrány jelentkezik abban, hogy nem' külön kötetben őriz
gető meg a Belmissziói Munkaprogramm, sokszorosan megtérni 
abban, hogy így frissebb lehet az anyag, amit közlünk. ^I Kérem a Lelkésztestvéreket, fogadják szeretettel és használják 
jel a közölt anyagot gyülekezetük építésére.

          Ugyancsak célszerűségi okokból a Belmissziói Munkaprogramm- 
nak nem szabunk külön árat, hanem annak önköltségi áraval emel
kedik a Lelkipásztor egyes számainak ára. Kérem, hogy ezeket az 
összegeket a Lelkipásztor kiadóhivatalának az egyes füzetek megerke- 
.zcsekor a mellékelt befizetési lapon befizetni szíveskedjék.

  Legyen Isten aldása közös munkánkon.
 Győr, 1919 szeptemberében.

A  püspökök értekezletének megbízásából: 
T ú r  ó c z y Z o l t á n  s. k. 

püspök.



A belm issz ió i munkaprogramm
a n y ag a  .

1. GYERMEKBIBLIAKÖRÖK VEZERFÖNALA a  Pvr,
MEKBIBLIAKÖR-VEZETÖ c . l a p b a n . Er-

2. IIJ t)SÁ G I MLNKA. a) Heti bibliaköri anyag, b) u
megbeszélések anyaga. . ' iavi

3. Szülők Isten előtt. 1949— 50. tanévben öl előadás s zü lő k n e k .
4. Reformációi előadássorozat —  október 24_____3 1 .
5. Eloadassorozat a presbiterek részére.
6. Külmissziói előadás.
7.  Böjt első teljes hetében bűnbánati hét.
8. Nagyheti istentisztelet-sorozat.
9. Egyháztörténeti emlékeztető. Jubileumi előadások.

K ötelező  offertóriumok naptára
1. Advent 3. vasárnapja: Fogházmisszió.
2. Vízkereszt ünnepe: Külmisszió.
3. Február 18-hoz legközelebb eső vasárnap: Luther Társaság.
4. Laetare vasárnap: Ifjúsági munka.
5. Misericordias Domini: Sajtó.
6. Mennybemenetel ünnepe: Árvamunka.
7. Szentháromság után 3. vasárnap: Ev. Papnék Orsz. Szöv.
8. Szentháromság után 10. vasárnap: Egyetemes Gyámintézet.
9. Reformáció ünnepe előtti vasárnap: Bibliaterjesztés.

10. Reformáció ünnepe: Luther Szövetség.

Baross-nyom da (Harangszó nyomdája), Koncz József, Győr, Bajcsy-Zsilinszky-űt 24.



I f j ú  s á g i  m u n k a
i A mai magyar ébredésben egyre többet hallunk arról, hogy a fölébredt 

ébereknek tiszta tanítást kell adná, mert csak ilyen módon lehet az ébredést 
helyes mederben megtartani. Istennek hála, ifjúságunk körében is egyre széle
sebb hullámokat ver az ébredés. Sokan jönnek haza konferenciákról megbékélt 

“szívvel, de sokan jutnak élő hitre a gyülekezetekben is az ott folyó evangé
liumi munka nyomán. Jó lesz hát,, ha ebben a munkaévben az ébresztő szol
gálat mellett gondolunk arra is, hogy ifjúságunknak tiszta tanítást adjunk a 
dogmatika és etika legfontosabb kérdéseiről. Az ifjúság amúgy is igényli 

la tiszta tanítást és szeret bizonyos kérdésekben tisztán látni. Ezek a tétetek 
és ezeknek bibliaszerű tárgyalása jó alkalmat fog nyújtani arra, hogy az if jú- 
•sággal elbeszélgessünk hitünk igazságairól.

A témák után következő igék bibliakörszerű alapos megtárgyalása fogja 
maid megvilágítani azokat a kérdéseket, amelyeket a  téma magában foglal. 
Az igehelyek felsorolása nem teljes. Mindenki kiegészítheti a felsorolást 
odaillő igékkel, tetszése szerint. Fontos, hogy a téma tisztázása mellett meg1- 
keressük minden órán az ige személyes, (evanigélizáló) üzenetét is. Célunk 
az legyen, hogy .az egyes kérdések teológiai tisztázása mellett Isten személye
sen megszólíthassa igéje által, az ifjút és újjá teremtse az életét.

A minden hétre szóló anyag mellett közlünk még 10 olyan témát is, 
amelyekről havonta egyszer külön is elbeszélgethetünk az ifjúsággal. Össze
foglaló cím: Az egyház szolgálata. Ezek a meghitt, őszinte légkörben lefolyó 
beszélgetések laikápásztor és ifjúság között szintén nagyon áldottak lehetnek.

A mi Urunk adjon, mindnyájunk szívébe égető felelősségtudatot ifjú
ságunk üdvösségéért, hogy nagy hűséggel, teljes odaadással, fáradtságot, 
utánjárást nem kímélve törődjünk fiaink és leányaink lelki életének kibonta
kozásával és azzal, hogy Krisztusban személyes Megváltójukat, békességüket 
és üdvösségüket igazán megtalálják.

H itü n k  k in y i la tk o z ta to t t  ig a z s á g a i
té m a k ö rö k  s z e r in t  (H etenkén ti b ib liak ö ri anyag)

I. Bűn.

1. Bűn nélkül. (1. Móz. 1,26—31., I. Móz. 2,15., Zsolt. 8,6—9.1
Isten jó és tökéletes világot teremtett. Olyannak teremtette, amilyen

nek megálmodta. Ebbe a világba teremtette az embert, aki az Ö képét hor
dozzál Ennek a teremtménynek Isten képét kell tükröznie. Ebben jelölte meg 
Isten az ember rendeltetését ebben a viliágban. Nem a léha. semmittevést 
jelölte ki feladatául, hanem munkára teremtette és küldetést adott néki ezzel. 
Ebben a világban Isten gyönyörűségét lelte, mert benne csodálatos harmónia 
volt Isten és ember, ember és ember, ember és világ között. Ennek a láttán 
mondja Isten: „Imé minden igen jó“. — összetört az Isten képe rajtunk. Fel
borult és összezavarodott teljesen az a csodálatos harmónia, mely eltöltötte
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a világmindenséget. Azóta az ember szívét gyötrő hiányérzet szórón 
Ez a harmónia csak Jézus Krisztusban ált helyre újra és egyedül benn 
kielégülést kírazó szomjúságunk az elveszett paradicsom után.

2. Bejött a bűn-. (I. Móz. 2,16—17., I. Móz. 3,1—13., Róma 5 ,12\ '
Az ember, mint teremtmény Istennel szemben függő viszonyban^ a

Isten a teremtő, az ember a teremtmény. A teremtőmek jogában áll a n Van‘ 
csolás és a tiltás. Isten megtiltott valamit az embernek és a Sátán n t í r ' 
a tiltott dolgot teszi kívánatossá. Isten határozottan kifejezi, hogy p a r a j 
nak legkisebb áthágása is halál, de a csábítás mégis erősebb, mint az jC?a' 
parancsolatának áthágásától való félelem. Isten engedelmességet kíván j  
az első emberpár engedetlen. Elbukik az ember és ezzél diszharmonikus ■ 
válik Isten és az ember viszonya. Bejött a bűn, eláradt a világon és elborít^* 
megrontja, tönkreteszi minden ember életét, aki Ádám utódja, leszármazott!3’ 
A bűnnel, mint reális valósággal számolni kell. (I. János 1, 10.) íme egvet" 
len cselekedetnek milyen irtózatos horderejű következménye van. Isten m ej 
tartja szavát.

3. A bűn lényege. (Ésa. 53,6., Lukács 15,11 —14.)
Isten törvényt adott ennek a világnak, de az ember nem hajlandó magát J 

ennek alávetni. Autonómiát akar Isten törvénye helyett. Maga akar saját 
magának törvényt szabni. Az Istentől való függés „igáját" minden áron, le 
akarja dobni. A maga útjára akar térni. A Sátán olyan utat mutatott meg 
az embernek, amely keresztezi Isten útját. Erre lép rá az ember és ezzel 
Isten parancsolatját lábbal tiporja. Az ördög elhiteti az emberrel, hogy a maga 
útját járja, pedig az engedetlenség útja az ördög útja, amely a kárhozatba ' 
visz. — Minden autonómiára való törekvés közben a magunk út járat, illetve 
az ördög útjára téved a lábunk, s ez minket is a kárhozatba visz, ha Isten 
nem térít magához.

4. A bűn következményei — itt. (I. Móz. 3, 1 —19.)
A bűnös ember Isten elől igyekszik elrejtőzni. Tudat alatt érzi, hogy 

egyedül ő a hibás. Menekül Isten elől. Sáncokat épít világnézetből., közöny
ből, bálványokból és mögéjük rejtőzik el. Kerüli az Istennel való találkozás 
alkalmait. — Fél Istentől. Sejti, hogy a szent Isten haragszik a bűn miatt. A 
modern ember babonás félelme sorstól, végzettől, szerencsétlenségtől itt leli 
magyarázatát. — A bűnös ember magával rántja a bűnbe a másikat. (6. vers.) 
A bukás után mindig a másikat okolja (12. vers). Megromlik a közösség. — 
A bűn miatt az édesanyák nagy fájdalommal szülnek, a föld átkozottá lesz, 
a munka verítékkel és sokszor sikertelenséggel jár és az embernek porrá kell 
lennie. — Nézz körül jól és utáld meg a bűnödet!

5. A bűn kizár az üdvösségből. (I. Móz. 3,20—24., I. Kor. 6,9—10., 
Gál. 5, 19—21., Jel. 21,8., 22, 15.)

Ez a bűn legfélelmetesebb következménye. Az Isten világosság. Orszá
gában minden tiszta, szeplőtelen, szent. S mivel az embert mindenestől tisz
tátalanná tette a bűn, ezért tisztulás nélkül nem mehet be oda. Egy kis 
parázmaság, tisztátalan pillantás, egy kis hazugság, gyávaság, irigység elég- 
ahhoz, hogy örökre kívül maradjunk az ajtón. Utáljuk meg a bűnünket, 
meneküljünk ahhoz, aki egyedül képes megszabadítani: Jézushoz! Engedjük,, 
hogy kicserélje a szívünkéit, megújítsa egészen az életünket!

I I .  M e g v á lt á s .

6. Isten szereti a világot. (János 3, 16., I János 5, 19.)
A világ emberekből áll. Bűnösökből. Belőlem és belőled. Hideg fejjel, 

nézve Istennek gyűlölnie kellene minket. A sok bűn, utálatosság, törvény- 
tiprás Istenhez kiált a íöldrők Az egész világ a személyes Gonosz — hatal
mában vergődik. Félelmetes sötétség csap Isten télé a földről. Mit érdemel-, 
nénk? Irtózatos büntetést: kárhozatot. Isten érthetetlenül szeret. Az ellenségét.
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’̂ ^ B |,ennünk. Az érdemetlent szereti bennünk. Ügy szereti a világot,/ 
H F  aI1 van. Nem kívánjál, hogy előbb javuljunk meg. Tudja, hogy úgy 
^B%rőnk hozzá. — Isten, szeret téged!
■ítk'  ̂ piát adta. (János 3,16., Róma 8, 32., Fii. 2, 5—8.)

szeretet annyit ér, amennyi áldozatot tud hozni a másikért. Isten 
^K jrágábbat áldozta oda értünk. Evilágra adta a Fiát. Leküldte a dicsőséges 
1 avb® a gyalázatos földre. Emberek kezébe adta. Megrendítő a passiónak 
iflen fészé, amikor bűnös emberi kezek ütlegelik, kínozzák az Isten Fiát.

adta. Az Élet Ura vállalja a halált — szeretetből. Bűnné lesz és el- 
V nvedi a bűn zsoldját. Micsoda, szeretet! Micsoda áldozat! Lehet ezt az 
^^E lium ot közömbösen, unottan hallgatni? Rémülj meg, ha közömbösen 
^K to d . Ez azt jelenti, hogy a Sátán fásulttá tette a. szívedet. Isten ekkora 
^K ota Krisztus ilyen nagy szeretető indítson minket engedelmes, hívő 
ifesztyén életre!
Wr. g. Helyettem, miattam, érettem. (Ésa>. 53., I. Kor. 5 ,7/b. 6 ,20/a., I. Pé
ter 2,22—24.)

A keresztre engem kellett volna felszögezni. Isten, Faragjanak villámát 
ftketn kellett volna felfognom. A bűnömért nekem kellett volna keservesen 
■Belatolnom. Áldott Jézus Krisztus! Helyettem, vállalt mindent. A király 
rneghal a lázadó helyett, hogy az életben maradhasson. — Miattam — ez azt 
jglenti, hogy én vagyok az oka Krisztus halálának. Neki. nem volt semmi 
Sjne Testében az én bűneimet vitte fel a fára. Sorsában, az én emberi sorsom 
teljesedett be. — Érettem vérezett, mert drága vagyok Neki. Csak ezen az 
áton tudott megszabadítani, hát vállalta ezt a keserves utat. — Nem kell-e, 
m eggyűl öl nőm bűnös önmagamat és magamban, másokban minden, bűnt? Nem 
kell-e forrón átölelnem Öt?

9. A megtisztító vér. (Zsid. 9, 11— 14. 22., I. Péter 1, 18— 19., I. Ján. 1,7.) 
i- Az ótestamentumi áldozati kultuszban rendkívül nagy szerepe volt az 

állatok vérének. Ótestamentumi felfogás szerint az élet hordozója, a. vér. S 
Ijgy a vér kiontása mindig az élet odaáldozását jelenti. Valakinek mindig meg 
kell halni a bűnért, ezt jelenti az az ige: vérontás nélkül nincs bünbocsánat. 
Jézus vére ártatlanul hullott a kereszten érettünk. Életét adta, hogy meg
váltson minket. A hit által, a bocsánat elfogadása által igazi megtisztulásban 
van részünk Jézus kihullott véréért. — Hajlandó vagyok-e elfogadni hittel, 
hogy egyedül Jézus vére tud engem újból és újból megtisztítani a bűntől,? 
Örülök-e annak, hogy Jézus vére biztosan megtisztít?

I I I .  A k e r e s z t y é n  ú j  é le t  k e z d e t e .
10. A keresztről való beszéd hirdetése. (Lukács 23,33—46., I. Kor. 1, 18.,

2, 1- 2.)
Az ember első nagy kérdése: Hogyan újulhat meg az életem, hogyan, 

lehet az enyém mindaz, amit Jézus a kereszten nekem szerzett? Isten gon
doskodott erről is egyszülött Fia Jézus Krisztus által. Amíg világ a. világ, 
-a keresztről szóló beszéd mindig hirdettetni fog az emberek között. Jézus 
parancsa (Márk 16, 15.) erre kötelez. — Isten, végtelen kegyelme, hogy hoz
zám is emberi bizonyságtevésen keresztül jön a keresztről való beszéd (Csel. 
1,8.). Istentől emberhez ember közvetíti. — Ezt az örömüzenetet viszont 
nekem is tovább kell adnom. Reám bízta az' Isten, hogy én is bizonyságot 
tegyek másoknak arról, ami a kereszten, történt. Jaj nekem, ha ezt nem 
teszem. (I. Kor. 9,-16) Isten elveszi tőlem, akkor kegyelmi ajándékát 

; (Máié 25, 16—30.) — Gondolsz-e arra, hogy a te bizonyságtételedre is vár
tnak a bűn rabságában elcsigázott emberek?

11. Jaj nekem, elvesztem! (Zsolt 130,1., Csel. 2,37., Róm. 7,24, II. Kor.
7,10.)

A keresztről való beszéd mindenekelőtt azt mutatja meg, hogy milyen 
1 rettenetes az ember bűne. A bűneim mélységének szédítő szakadéka tárul fel
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előttem, miközben hallgatom az evangéliumot. Megtudom, hogy Istennek 
tem a legnagyobb áldozatot keltett meghozni. Ha nem lennék olyan rpHerel- 
tesen romlott és bűnös,, akkor Isten könnyebb megoldást is találhatott 6lle' 1 
megmentésemre. Akkor Isten elkerülhette volna a kereszt borzalmát 
keresztről való beszéd a bűnei felett megrettent bűnösből határtalan ^ 
keseredést vált ki (Csel 2 ,37.) Eszébe juttatja nyomorúságát (Róm 
és efelett nagyon megszomorodik (II. Kor. 7,10.). Ez a szomorúság ies’
Isten szerinti megtérés első mozzanata. — Sokszor hiányzik ez belőr lZ 
Közönnyel nézünk Krisztus áldozatára, pedig megkeseredés nélkül nem u ' 
dődhetik bennünk új élet.

12. Hiszek Uram! (János 3,14—15., Csel. 8,26—40., 16,27—34 > 1
5, 1.)

A hit a bűnei felett megkeseredett ember Istenire való teljes ráhagv t 
kozása, hatalmas felismerése Isten lehajtó kegyelmének. A keresztre tekintés 
úgy, ahogy abban a pillanatban megvilágosodik számomra, az evangélium 1 
Minden érettem történt ott a kereszten. Amint a kígyómarástól halálragyötört 
nép a pusztában egyetlen reménység gyanánt az érckígyóra tekintett és sza 
badulást, gyógyulást talált, így talál szabadulást a bűnből Jézusnál a hívő 
ember. Hittel elfogadja, hogy a váltság érette végbement. Boldog örömmel 
tölti el szívét a nagy felismerés: meg vagyok mentve! Rájön, hogy senkiben 
másban nincsen üdvösség (Csel. 4,12.). — Tekintettél-e már Jézusra, az ö 
keresztjére, ilyen bizodalmas hittel?

13. A döntő fordulat. (Luk. 15, 11-— 32., Csel, 9.)
Amíg az ember életében ez a döntő megfordulás be nem következik 

addig az ember „arccal, a kárhozat felé" él. Ez az állapot mindaddig tart' 
amíg egyszer a Krisztus fel nem ragyog előttünk úgy, mint személyes Meg
váltónk és Urunk. Ha ez bekövetkezik, akkor megfordul az életünk, más lesz 
az útirány: arccal Isten felé. Pál életében ez a fordulat rendkívül határozott 
és éles volt. Napra, órára, percre rögzíthető. De nem így van ez minden 
ember életében, Isten nem sablonizál, s nem kaptafákkal dolgozik. Teljes meg
fordulás az életemben akkor következik be, amikor a keresztről való beszéd 
elér a szívemig, amikor az atyai ház szeretete olyan hivogatóan int felém, 
hogy én hátatfordítok eddigi bűnös életemnek, s otthagyva a régit, indulok 
hazafelé, vissza, ahonnan elszakadtam. Ez a megtérés. — Szabad imádkoznod, 
hogy ez a megfordulás a te életedben is bekövetkezhessek.

14. Belső megújulás. (Ezékiel 36,26—27., Róma 12,1—2., Fii, 3,7—8.)
A megtéréskor csodálatos belső lelki átértékelés megy végbe rajtam.

•E,z azért lehetséges, mert Isten a Krisztusban, Szent Lelke által belső szív
cserét hajt végre bennem. Elveszi a kőszívet és ad helyette hússzívet. El
ménknek, egész belső világunknak teljes megújulása ez. Ezután mindent más
képen látok. Hatalmas átértékelődés folyamata zajlik le lelkemben. Sok min
den, amit eddig értékesnek tartottam, elveszíti értékét. Es sok minden, ami 
mellett eddig közömbösen mentem el, nagy értékké lesz a számomra. — 
Végbe ment-e már rajtad ez a belső megújulás (metanol,a)?

15. Szükség nékünk újonnan születnünk. (János 1, 12., 3, 1 — 16., I. Pét.
1,23.)

Az emberből csak emberi származhat. („Ami testtől született, test az“). 
Isten életének kell betörnie a mi emberségünkbe (humánum) és akkor követ
kezik be a felülről születés csodája. Isten életének a felülről történő belénk- 
áramlása nélkül, felülről való fogantatás nélkül nincs újjászületés. Ahol pedig 
ez nincs, ott nincs keresztyén élet sem, üdvösség sem. Kemény ige ez: szük
ség újonnan születni. Természetesen az újónnanszületésemet nem én viszem 
végbe. Isten munkálta azt már a  szent keresztségben, amikor munkájának, 
ajándékainak öntudatlan elfogadója voltam csupán, mint csecsemő. De ezt 
tudatossá is kívánja tenni bennem. Ez akkor történik, amikor az ige gyökeret 
ver a szívemben, amikor a Lélek igévé teszi bennem az emberi bizonyság-
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K j t a keresztről való beszédet. Az újonnaniszületés nem befejezett tény.
rra >rj*& újra szükség' van arra, hogy ez rajtunk végbemenjen, mert a meg- 

H fL jt óember gyakran uralkodóvá Tesz rajtunk. Napról-napra hangzik felénk 
Kincsként: szükség nektek újonnan születnetek! Olyan jó, hogy Tsten igéje 
■  cselekszi bennünk az újonnaniszületés csodáját.
H *  16. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. (Gál. 2, 20.)

I  a keresztyén új élet nem quietizmus, nyugalom, befejezett tény. Állandó 
fezültséget és harcot jelent a bennem levő óember és az életembe beáramló 
■Ljtus között. Az „én“ állandóan érvényesülni akar bennem. A bennem 
fekozó Krisztus pedig az óember megöldöklésére késztet. Eletre-halálra menő 
w c ez Krisztus és az óember között. A hívőnek naponkénti tapasztalata, 
E ry  Krisztus növekszik benne, önző énje pedig alábbszáll. A hívő emberben 
Hjsztus lakozik a hit által, Krisztus gondolkodik, cselekszik, szeret és él. 
Krisztus bennem való élete hitben az enyém.

IV .  A k e r e s z t y é n  ú j  é le t  v a l ó s u l á s a .

]7. A bűnbocsánat, mint a keresztyén új élet alapja. (Kol. 2, 13.)
I; Isten kegyelme rajtunk a bűnbocsánat ajándékozásában válik nyilván

valóvá. Mivel a bűnt másképpen nem lehet elintézni, ezért Isten legnagyobb 
jótéteménye velünk az, hogy hajlandó nekünk megbocsátani a Jézusért min
den bűnt. A bűnbocsánatban rendeződik a megromlott viszony Isten és ember 
között. A bűnbocsánat elnyerésekor áll helyre a közösség a szent Isten és a 
lázadó ember között;,. Igazi megelevenedés jár együtt a bűnbocsánat elfoga
dásával. A bocsánat nem elnézés. Istennek nagyon sokba került, hogy meg- 
bocsájthasson. — Ezen az alapon lehet új életet kezdeni. Halálig rászorulunk 
pillanatonként a bocsánatra,. Az ifjúkor sok veszedelmes kísértése, csúfos 
kudarca, bukása között milyen jó tudni: van bocsánat Istennél — Krisztusért!

18. A bűnbocsánat elnyerésének néhány útja. (Ésa. 40,2., Máté 9,2., 16, 
19., Luk. 24,47., János 20,22—23., Csel. 13,38.)
K ' Isten hirdetteti ebben a világban a bocsánat evangéliumát, mi keresztyé
nek pedig hittel fogadjuk az emberi ajakról felénk hangzó isteni feloldozást. 
Ez a hirdetés történik a nyilvános (gyülekezeti) igehirdetésben, amikor a szó
székről hangzó evangéliumot úgy hallgatom, s úgy alkalmazom magamra, mint 
a gyülekezet egyik tagja. Ez történik az úrvacsoravétel alkalmával nyert 
közös és személyes feloldozásban is, amikor kimondottan bocsánatot hirdet 
a lelkész az úrvacsorázó gyülekezetnek, illetőleg az egyes kere^tyénnek. 
Bocsánatot ad Isten nekünk az úrvacsorában is, amikor Krisztus testének és 
vérének vételekor valóságos bűnbocsánatot kap mindenki, aki bűnbáhattal és 
hittel veszi a szentséget. — A keresztyén ifjú kihasználja és megbecsüli eze
ket a drága alkalmakat, mert tudja, hogy a keresztyén ember a bűnbocsánat
ból él.

19. A magángyónás. (Zsolt. 32,1—5., János 20,22—23., Jakab 5,16.) 
A bűnbocsánat elnyerésének egyik útja a magángyónás alkalmával kapott 
feloldozás. A ma'gángyónásban az ember kitárja szívét és megvallja bűnét 
Isten előtt — ember füle hallatára. A közbeiktatott személy (gyóntató atya) 
jelenléte megnehezíti az Isten előtti bűnvallást, de ugyanakkor nagy áldást is 
jelent az ember fűié hallatára történő gyónás. Különösen azért jó a magán
gyónás, mert ott a feloldozást személy szerint, konkrété kapom és az ördög 
nem tudja velem elhitetni, hogy bűneim bocsánatának elnyerése csupán illúzió 
volt. A magángyónás nem kényszer, hanem drága lehetőség. Sok bűnben ver
gődő ifjú számára áldott eszköz a szabadulásra és áldott út a győzelmes 
keresztyén élet felé.

20. A Lélek gyümölcsei. (Máté 7,15—21., Gál. 5,22.)
A gyümölcs mindig a fa lényegét mutatja meg. Szempillantás alatt tud

hatod, hogy jó-e a fa, avagy rossz, ha megnézed a gyümölcsét. Így van a
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• lelki életünk területén is. Cselekedeteinkből megismerjük, szívünket és h i t f i i  
két. Eletmegnyilvánulásainkról csalhatatlanul következtetni lehet bensőnk 
potára. Hiába gondolná a fa magáról, hogy jó, ha a gyümölcse rossz. Híík ’ 
gondolod magadról, hogy jó keresztyén vagy, ha parázna a szíved és Sz„öa 
vedélyek rabja vagy. A másik lényeges tudnivaló: nem erőlködhetik az e r nb l  
azon, hogy jó gyümölcsönket produkáljon. A Szentlélek érleli azokat a IfviP 
ember életében, spontán, magától. A Lélek gyümölcsein nincs ott az izzadt° 
ságszag.

21. A szeretet, mint ismertetőjel. (János 13,34—35.)
Vájjon miről lehet megismerni a hivő ifjút? Külsőleg nem. Nincs csinos 

vagy rút külsőhöz kötve. Az életszükségletek területén sem ismerhetjük mec-’ 
Éppen azokra a tápanyagokra és szükségletekre szorul rá, mint bárki más 
Még a bűn tekintetében sem lehet döntő és elhatároló különbséget tenni, mert 
előfogja öt is olykor-olykor a bűn. Abszolút szentségről nem beszélhetünk 
Az egyetlen ismertető jelük azoknak, akik Krisztuséi, hogy szeretik egymást 
Elhordozza egyik a másik természetét, hibáit, nyomorúságait, segít egyik j 
másikon. Ez a törődés nemcsupán testi síkon kötelez, hanem a másik ember 
üdvösségével is kell törődni. Vájjon téged meg lehet-e ismerni erről a szeré
téiről?

22. Szerethetem-e az ellenségemet? (Máté 5, 43—48.)
Súlyos kérdés. Az első felelet erre: magamtól semmiképpen. Az óember

ből erre egyáltalán nem telik. Akik szeretnek, azokat tudja az önző óember' 
is .szeretni. De akik az útjában állnak, mint ellenségek, azokat kérlelhetetlenül 
gyűlöli. Az fellenség szeretete csak akkor lehetséges, ha Krisztus él bennünk. 
Ellenségeink a mi rosszakaróink. Ezekkel kell a hivő ifjúnak jót tenni, imád
kozni értük és szeretettel elhordozni őket. Hiszen Isten ugyanezt teszi velem, 
amikor szeret, az ellenségét szereti bennem. Amikor Jézus azt mondja: legye
tek tökéletesek, ezzel azt akarja mondani: így szeressetek! — Ezen a mérle
gen nagyon könnyűnek találiatik a mi szeretetünk.

23. Ha a szeretet hiányzik. (1. Kor. 13, 1—3.)
Sok jó tulajdonság meg lehet egy ifjúban. Tud nagyszerűen beszélni az 

Isten dolgairól, tud bizonyságot tenni. Van ismerete. Ismeri a bibliát, járatos 
a keresztyén hit igazságaiban, megkapta a hit adományát: hisz Jézus Krisz
tusban. Van áldozatkészség is a szívében. Szívesen nyúl a zsebébe, ha az 
Ü.r dolgairól van szó és adakozik. Önfeláldozás is lehet benne. Hajlandó szol
gálni. — Hiába mindez, mert semmi Isten szemében, ha szeretet nincsen a 
szívében. Megdöbbentő, hogy el is kárhozhatom, ezért, mert aki semmi Isten 
szemében," azt Ö elveti magától.. A mai idők szívünkre helyezik a nagy fele
lősséget.. A szeretet az utolsó időkben sokakban meghidegül (Máté 24,12.). 
Imádkozzunk azért, hogy a szívünk ki ne hüljön és Isten ne állapítsa meg 
rólunk: semmi vagy előttem, nem ismerlek téged.

24. Minek örülsz? (Prédikátor 12, 1.)
Az ifjúkor talán a legalkalmasabb idő az örvendezésre. Örülhet az ifjú 

az ifjúságának, egészséges fiatal testének, életerejének. Nagy tervek feszül
nek benne. Örül a másik nemnek. Örül a sikernek. Jó vizsga", megfelelő állás, 
dicséret a munkahelyen, szórakozás, mind örömet vált ki belőle. Ezeken kívül 
vannak szenvedélyes, bűnös örömök is. De ezek mögött világosan kell látni 
a Sátán kezét, mert ő mindig bűnös, kárhozatba taszító örömöt nyújt. Az 
ifjúkor örömöket habzsolni kívánó mohóságát használja ki a legjobban az 
ördög. Tőrbe csalja, kelepcét állít fel az ifjúnak. A Sátán által nyújtott örö
mök pillanatnyiak, mindig keserű marad utána a szájunk íze. — Vigyázz, a 
Sátán be ne hálózzon téged, mert ne feledd el, egyszer örömeinkért is 
felelünk.

25. Örüljetek az Úrban! (Fil. 4, 4.)
Mi is az igazi öröm? A Lélek gyümölcse. Ez. az öröm teljes öröm. Nincs 

szüksége arra, hogy a Sátán és a világ nyújtotta örömökből kiegészítsük-
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tökéletesen betölti a hivő szivét. Ez az öröm állandó, mert Jézus 
K s' válságában gyökerezik. (Zsolt. 16,11.) Az alapja az, hogy Jézus 

az enyém, s hogy én az övé vagyok. Közösségbeni vagyok vele. 
az én földi múlandó életem Krisztus örök életébe kapcsolódik bele. 

H L k  az örömnek nincs keserű utóíze. Ez a legtisztább öröm. Békességgel 
H  e] a szívemet. Azt érzem és tudom, hogy otthon vagyok az én Atyám
nak házában.

í  26 Békesség, amit nem adhat, de el sem vehet a világ. (János 14,24., 
lg  33., 20,21., Róma 5,1., II. Kor. 5,17—21.)

• Ebben a világban van hamis békesség is, amit az ördög ad, az őt köve- 
tSknek. Ez a békesség a bűnben megcsontosodott ember hazug, álbékessége. 
FZt azért adja a Sátán, hogy áldozata ne lássa meg a maga kétségbeejtő,

Kttewetes állapotát. Van a világnak is békessége, de ez a békesség minde- 
Estől a külső élet következményeinek a függvénye. Ha ez az élet viszályára 
(ordul, oda a világ által nyújtott békesség is. Ezekkel szemben áll az Istennek 
békessége. Ez elsősorban a bűnös embernek a haragvó Istennel való meg
békélése Krisztus által. Alapja a bűmbocsánat, és a kegyelem hittel való el
fogadása. Krisztusért igaznak fogad el minket az Atya. Ez a békesség nem 

Bjíggvénye a külső körülményeknek. Mert a legmostohább körülmények között 
íjs megmarad (Csel 16,25.). Ezt a békességet egyedül Jézus adhatja, éppen 
ezért a világ el sem veheti tőlünk. Ez a békesség a hitem függvénye. Ezt 
csak én tehetem tönkre belülről, ha hitetlenkedem.

r 27. Légy hív mindhalálig! (Jel. 2, 10/b.)
I  Mi emberek természetünknél fogva hűtlenek és állhatatlanok vágyunk. 

X hűség is a Szentlélek gyümölcse, ö  munkálja bennünk. Ez a hűség, elsősor
ban Jézus iránt való hűséget jelent. Ez azt jeleníti, hogy a Sátán minden 
támadása ellenére is hű maradok Uramhoz. Ha szorongattatom és hátrányom 
is származik belőle, akkor is hű maradok. — Légy hű égyházadhoz is! Isten 
jónak látta, hogy evangélikusnak teremtsen minket és azt akarja, hogy így 
jussunk el üdvösségre! Reverzális és áttérés: hűtlenség! De légy hív a kül
detésedhez is. Isten sáfársággal bízott meg (I. Kor. 4, 2.). Hűséget vár min
den hivő ifjútól az Ür a misszió területén is (I. Péter 2,9.).

* 28. A szelídség is a Lélek gyümölcse. (Máté 5,5., 11,29—30.)
A világ életére jellemző a könyöklés és a. durvaság. Ez a természetes 

ember önzéséből folyik. A maga érdekét durvasággal, ha kell ököllel és a 
másik eltiprásával is véghez viszi, gorombaságtól sem riad vissza. Ezzel szem
ben a hívő ifjún a szelídségnek meg kell látszania. Nem vág vissza azonnal, 
nem hangoskodó szájhős, nem törtet és tolong. A szelíd ember lényéből 
valami visszasugárzik Krisztusból. Az ilyen a hántásra, szelíden válaszol. A 
keresztyén szelídséget nem szabad összetéveszteni a gyámoltalansággal. A 
szelídség azt jelenti, hogy az én természettől fogva nvers, durva és vad éne
met fékezi meg és formálja szelíddé a bennem munkálkodó Jézus.

29. Rövidre fogott gyeplő. (I. Kor. 9,24—27.)
r Az önfegyelmezésnek a hitetlen ember életében nincs semmi értelme, 

hiszen az üdvösséget nem lehet Önfegyelemmel kiérdemelni, vagy elsajátí
tani. A megváltott ifjú életében viszont a Szentlélek fegyelmező ereje mun
kálkodik. Ez alatt él állandóan. A Lé'ek fordít szembe önmagámmal („Ta
gadja meg az ember m agát. . .  !“). Apró és nagv dolgokban egyaránt szembe
fordít önmagámmal, ölidökli az óembert, ennek kívánságait, lustaságát, paráz- 
naságát, tunyaságát és gyávaságát, valamint a tétlenségét. Nekem a Lélek 
indítására fel kell vennem a harcot. Nem azért, hogy kiérdemeljem az üdvös
séget, hanem azért, mert megváltott ember vagyok és a hála erre kötelez. 
Aki ezt nem teszi, az hálátlan és eljátsza a kegyelmet, ha nem fogja rövidre 
a gyeplőt. Az ifjúságnál ez különösen is fontos, de mások miatt is szükséges, 
nehogy botránkoztassunk.
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30. Munkaparancs, munkabálvány. (I. Móz. 2, 15, 3, 19. Luk n -
János 5,17., 6,27., II. Thess,. 3,10—12.) y-25., '

Isten tevékeny Isten.. Állandó aktivitásban van. Ezt várja gyernujaM 
is. Minden munka és. újjáépítés mögött Isten parancsa húzódik. Aki ' 
dolgozik, az ne is egyék. De ugyanakkor az ige óv attól, hogy bálvá ^  
tegyük a munkánkat. Ez a földi élet csupán előkészület az örökkévalós"111̂  
A földi jólét nem lehet öncél. Ez az idő, amit e testben töltünk, kegyelmf 
Isten mindnyájunktól egyfelől a legteljesebb munkatempót kívánja meg- a 
ugyanakkor elvárja, hogy figyeljünk igéjére és készüljünk az örökkév i- 
ságra is. Az Istenre figyelésre feltétlenül kell találni időt. Templom, bihl° 
óra, ifjúsági óra nélkülözhetetlen és szükséges az örökkévalóságra való kés'"' 
lésünk szempontjából.

31. Édesapám, édesanyám és Jézus. (II. Móz. 20, 12., Máté in
Kol. 3, 20.) ’d7-

A Jézus Krisztusban hívő ifjú új viszonyba kerül szüleivel. Tud véd 
kezni óemberének tiszteletlen és engedetlen magatartása ellen, amely olya6' 
sok ifjú életében a szülők lenézésében, elhanyagolásában, megvetésében nvil 
vánul meg. Az önállóságra törekvő, szüleitől magát függetlenítő, velük szem
ben goromba, engedetlen ifjú a Sátán, rabszolgája. A hívő ifjúnak Jézus erőt 
ad arra, hogy a negyedik parancsolatot komolyan vegye, de erőt ad neki arra 
is, hogy szüleinek a bálványozásától megszabaduljon. Jézus akar mindenki 
előtt az első helyen lenni, az ifjú életében. A szülők is csak a második helyen 
lehetnek. A hívő ifjú mindenek felett szereti Jézust, de úgy, hogy közben 
a negyedik parancsolatot is tiszteletben tartja.

32. Akiket Isten fölém rendelt. (Róm. 13, 1—-7., 1. Péter 2, 13—17 Csel 
5, 28—29.)

Mindnyájan függő viszonyban vagyunk olyan emberektől, akiket Isten 
jónak látott fölénk rendelni. Iskolában, műhelyben, gyárban mindenütt, embe
rek parancsolnak nekünk Istentől nekik adott hatalmuk jogán. Tudnunk kell, 
hogy feletteseink Istentől kapták a hatalmat és Isten eszközei. Még akkor is’ 
ha nem hivő emberek. Tartozunk hát engedelmeskedni nekik, becsületes nyílt
sággal. Az ifjú lázadó természete persze sokszor tiltakozik ez ellen. Jézussal 
ezen a nehéz ponton is győzhetünk. Az ige egyetlen, esetben engedi meg 
a parancs megtagadását: ha feletteseink megtiltanák a Jézusról való bizony
ságtételt, illetőleg, ha azt kívánnák, hogy Öt megtagadjuk.

33. Minden szabad nekem, de nem minden használ. (I. Kor. 6, 12., 
Gál. 5, 1.)

A lelkileg ébredező ifjú számára rendkívül nagy kérdés: mi szabad és 
mi nem. Aki hisz Jézus Krisztusban és a Lélek személyes vezetése alatt él, 
az szabad ember. Nem uralkodik felette a Sátán, nem nyomorítja, a törvény 
és nem árthat neki a bűn. Szabad ember mindaddig, amíg ki nem esik a Jézus
sal való közösségből. Szabadsága tehát nem lehet ürügy arra., hogy az élet 
bármelyik területén a bűn hatalma alá adja. magát. Minden szabad tehát a. hivő 
ifjúnak. Isten egész teremtett világa rendelkezésére áll, de ebben a világban 
a Sátán i.s felállít j.a'gonosz, tőreit. Ezeket a hivő ifjú gondosan, elkerüli, mert 
annyira szereti Jézust, hogy semmiképpen nem akar a Gonosz kelepcéjébe 
kerülni.

34. Szabad táncolnom, kártyáznom, innom, udvarolnom? (Róma 12, 1—2., 
Gál. 5,13., Kol. 3,17—23., I. Kor. 10,31—33.)

Természetesen szabad. Tegye is az if jú mindaddig, amíg a Jézussal való 
közösségben mdgától feleslegessé, sőt terhessé nem válnak ezek a dolgok. 
A hitben növekedő ifjú életében a tapasztalat szerint lassanként, vagy egy
szerre úgyis elmaradnak maguktól. Három kérdést azonban jó feltenni Isten 
előtt. A fenti dolgok nem szorosan a világ fiainak életformájához tartoznak-e? 
Tudom-e őket mívelni Isten, dicsőségére? Nem botránkoztatok-e meg velük 
másokat? (Az udvarlás a felelőtlen flört értelmében veendő.)
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K>5. Lélekzetvételünk: az imádság. (Márk 11,19—26., Luk. 11,1 — 13., 
K  4 2., L Thess. 5, 17.)
KoL'^  keresztyén új életben való megmaradásunk rendszeres, komoly, hűsé- 

E: imádságos élet nélkül elképzelhetetlen. Az imádságban kapjuk meg Isten- 
^Eazt az erőt, amelyre az ifjúkor súlyos harcának vívása közben szükségünk 
^  ^  csendeskamra imádságos tusakodásainak a hiánya pedig végzetes
' fással lehet egész keresztyén életünkre. Fontos, hogy kitartóan, hittel és. 

B&,rnmal imádkozzunk. Fontos, hogy elsősorban a Szentleiket kérjük, hiszen 
K a  életünk szempontjából öreá van a legégetőbben szükségünk. Azt is tud- 

6 nk kell, hogy az imádkozásra parancsunk van a mi Urunktól. Nem függhet 
K 1 imádságos életünk a magunk tetszésétől, vagy önkényétők

V. A m it  a  v é g é r e  h a g y u n k .
36. Neked is meg kell halnod! (I. Móz, 3, 19., Luk. 16, 19—22., Zsid. 9, 27.j
Az ember figyelme különösen ifjúkorában az életre van beállítva. Az

mikortól távol áll a halál gondolata. Bár a temető nem kevés fejfája figyel- 
ímeztet: tíz-tizenöt-húsz-huszonöt éves. korban is meg lehet halni. Tudnunk. 
K i  hogy a halál a bűnünk büntetése. Nem természetes dolog. A halál egy
szer biztosan utolér. A hatóiban búcsúzni kell mindentől, ami itt érték volt 

ig számunkra. A halálban lezárul a megtérés lehetősége. Milyen komoly dolog, 
K w  egyszer nekem is. meg kell halnom. Mindent halálom pillanata előtt kell 
elrendeznem Istennel. Mikor lesz ez? Ezt csak Ö tudja, egyedül. Engem köte- 
lez 3 ma.

37. Meghalunk és — mindennek vége? (Luk. 16,19—22., Zsid. 9,27.)
Ezt képzelik s<?kan. Ebben bizakodnak sokan. Ezzel szédít az ördög-

sokakat. Meghalunk, mint az állat. Meghalunk és odalent már nem fáj semmi. 
Elmúlunk, voltunk s aztán mindennek vége (Ady: Fuimus). Porrá leszünk, 
mert porból vétettünk, s legfeljebb az utódainkban, alkotásainkban, népünk
ben, vagy a növényekben, fákban, virágokban élünk tovább. — Pogány gon
dolkodás ez. Hazug és végzetes gondolkodás. Mert a létnek van folytatása. 
A gazdag számára is, Lázár számára is. És számadás is van. Mindenkinek 
felelnie kell azért, amit a testben cselekedett. Akkor is felelnie kell, ha hitet
len volt és gonoszul élt. A halál: kapu, amelyen átjutva úi életlehetőségek 
szédületes távlatai nyílnak meg előttünk Istennél, vagy amelyen át az örök 
kárhozat sötétségébe hullunk bele.

38. íme, eljő a felhőkkel! (Máté 25,31., Luk.- 12,35—43., 21,25—36., 
Jel. 1,7.)

Veszedelmes mese az, hogy ez a világ örökké megmarad. Egyszer eljön 
Jézus a felhőkkel és akkor lezárul ez a világ-korszak. Jézus utolsó ádventje 
egészen más lesz, mint az eddigiek. Nem csendesen, alázatosan, szolgai for
mában jön el, hanem hatalommal és dicsőséggel. Érkezését jelek kísérik. 
Ezek közül egyik-másik napjainkban is észlelhető. Az utolsó nap dátumát 
azonban kiszámítani mégsem lehet. Áldott dolog, ha napjaink az érkező' 
Ür várásában telnek el. Meggyujtott szövétnek, felövezett derék — ez a ke
resztyén ifjú magatartása a mai időkben, amikor olyan kevesen, várják Urunk 
érkezését

39. Előjönnek, akik elaludtak. (Jób 19,25., I. Kor. 15., I. Thess. 4, 13—18.V
Sokan botránkoznak a III. hitágazat tételén;- hiszem a test feltámadását.

Félelmetesen sokan vannak, akik nem tudnak hinni a feltámadásban. Ezeknek 
nincs élő Krisztusuk. Mert ha Jézus feltámadott és él. akkor valóban megáll 
egyszer a porunk felett és isteni parancsszavára előjönnek a halottak mind. 
Azok is, akik csendes temető hantjai alatt porladtak ek azok is, akiket eléget
tek, vagy akiket a fronton gránát szaggatott szét. Tény, hogy nem ebben 
a romlandó, szennyes, bűnös, gyalázatos testben támadunk fel, hanem új 
testben, — A feltámadásba vetett hit az egyetlen igazi nagy vigasztalásunk 
a halál félelmetes hatalmával szemben. Feltámadunk!
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40. A királyi szék előtt. (Máté 25,31—32., Jel. 20,11—15.) 
A feltámadás után mindenkinek meg kell jelennie a dicsőséges Krisztus

előtt. Szembe kell vele nézndök azoknak, akik sokszor keresték ideleri 
ges tekintetét, de azoknak is, akiket nem érdekelt az, hogy az Ür mind 
Meg kell államok Előtte azoknak, akik szerették őt, hittek benne és ^  '̂ t. 
várták, de azoknak is, akik gyűlölték, nem hittek benne és nélküle nerVlSSza' 
le napjaikat. — Egyszer mindenkinek szembe kell nézni Jézussal! Aká 
akár nem. Boldog, aki nem a királyi szék előtt találja, magát szembe Pi~ lr> 
az ítélő Jézussal, hanem már itt e földön életközösségbe került a n?s?ör 
Jézussal. ‘ arány

41. Volt-e gyümölcs a fán? (János 11,8., II. Kor. 5, 10 17 tb1 _  I
11—15.) " ' 2°.

Mivel a gyümölcsről mindig biztosan lehet következtetni a fa jósáír'ta 
vagy rosszaságára, ezért az Ür az utolsó napon a gyümölcsök iránt f 3, 
érdeklődni. Ha valakinek a cselekedetei gonoszok voltak, bűnben élt és a br • 
határozottan uralkodtak felette, arról biztosan meg lehet állapítani, hogy n 1 
volt hite és nem került új viszonyba Krisztus által Istennel. Hai pedig va^1 
kinek az életefáján, jó gyümölcsök is teremtek (Gál. 5,22.), ez bizonvíL 
hogy benne Isten Lelke munkálkodott. — Vájjon én venyigének, vagy szőig’ 
vesszőnek bizonyulok-e az utolsó napon? Attól függ, új teremtéssé lettem 
már Krisztusban.

42. Öh, a mulasztásaim! (Máté 25,31—46., Jakab 4,7.)
Bűneink lajstromozásánál nem szoktunk figyelni a mulasztásainkra. Van

nak dolgok, amelyek azáltal válnak bűnné az életünkben, hogy nem tesszük 
meg őket. S amikor megnyittatnak majd a, könyvek, akkor előkerülnek vádo- 
lón a mulasztásaink .is. Lesznek, akik a mulasztásaik miatt, fognak elkárhozni 
Egy éhes koldus, akit gorombán elküldtem üres kézzel, egy beteg testvérem 
akit nem látogattam meg, egy könnycsepp, amit nem töröltem le, egy el
mulasztott alkalom, amikor nem szóltam valakinek Jézus szeretetéről — mind 
félelmetes vádlóként léphet fel ellenem a királyi szék előtt, — A mulasztás- 
beli bűneimből is meg kell térnem!

43. Akik kívül maradnak az ajtón. (Máté 25,1 —13., 31,46., Luk 13 
25—30., János 3,18., Jel. 14,9—11.)

Amióta Jézus megváltott minket, azóta senkinek sem kell elikárhoznia 
a bűne miatt. Hiszen a legsötétebb bűnökből is van szabadulás és a legcégé
resebb gonosztevő számára is nyitva van az atyai ház kapuja Aki elkárhozik, 
az a hitetlensége miatt kárhozik el. Azért, mert a szabadulást nem fogadta 
el, a kegyelmet megvetette és Krisztust nem volt hajlandó Megváltójának 
elfogadni. Persze, akiket az utolsó napon balkeze felől állít majd az Ür, azok 
most is a balkeze felől állanak. S akik akkor kívül mariadnak az ajtón, azok 
most is kívül vannak Isten országának a kapuján. Félelmetes sors vár a hitet
lenekre! S mivel mindnyájan természettől fogva kívül vagyunk az ajtón, 
nagyon igyekeznünk kell bejutni rajta addig, amíg nem késő, addig amíg lehet!

44. Akik fehér ruhát kaptak. (Jel. 7,9—17.)
Ezek már idelenn hittek a Bárány vérének bűntörlő, tisztító, mentő 

erejében. Naponkénti bűnbánat, töredelem és könyörgés útján így kaptak 
újból és újból fehér ruhát, tiszta szivet. Igaz, hogy aránylag mindig kisebb
ségben voltak a világ hitetlen fiainak a nagy tömegében, s ezért üldöztetés
ben is volt részük, mégis egykor, mint meg nem számlálható nagy sokaság 
állnak majd.ott fehér ruhában a Bárány trónja előtt. A kezükben levő pálmai
ág. a végső nagy győzelem jelképe. Túl vannak a harcon. Fejükön örök öröm 
(Ésa. 35, 10.). Szolgálnak az Ürnak örökkön örökké. — Az üdvösség leírha
tatlan öröméből .megízlelhetünk valamit már idelenn is a Krisztussal való közös
ségben. Már ez is milyen jó! Hát még .a teljesség!

45. Hallelujah! — örökkön örökké. (Jel. 15,1—4.)
Az üvegtenger mellett Isten hárfáinak csodálatos muzsikájától kísérve
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zúg, zeng, hömpölyög a megváltott emberek mennyei kórusának hatalmas 
diadaléneke. Új ének lesz ez, amelybe nem vegyül többé semmi hamis hang. 
Tisztán, teljes harmóniába olvadva csengenek az egyes szólamok, Nem lesz 
o tt többé kérő imádság. A hálaadás is beleolvad az örök Isten magasztalásá-

dicséretének fenséges hallelu jájába. — Ott leszel-e vájjon te is? Igen, ha
már most, idelenn az új életed, megváltott szíved hálás örömmel énekel 

dícséretet az Urnak.
 Itt harc vart és baj, munka s sötét az ég,

Ám odafen't napfényre válik az éj,
Ha egyszer majd láthatom fényes orcád,
És zenghetek örökké halleluját.

Tarjáni Gyula és Garami Lajos.

I  N éh án y  i r á n y v o n a l  a  h a v o n k é n t  e g y s z e r  
t a r ta n d ó  m e g b e s z é lé s e k h e z

Az egyház szolgálata
 1. Mire jó a szervezett egyház?
Ej Sokan csak a terhet látják, amit a szervezett egyház tagjának viselnie 

kell Beszélgessünk az áldásokról, amelyek bölcsőnktől a koporsónkig kísérnek 
ftazon a réven, hogy szervezett egyház tagjai lehetünk. Az emberi élet leg

fontosabb állomásainál mutassuk meg az egyház szolgálatát. (Keresztelés, 
konfirmáció, vallásoktatás, esketés, betegágy, temetés.)

2. Szükség van-e lelkészre?
RVallásos élet elképzelhető lelkész nélkül is. Ma, a szekták virágzásának 

korában és az ú. n. laikus munkások szolgálatba állásának idején probléma 
lehet a lelkészi hivatal. Beszélgessünk a lelkészi szolgálatra való felkészülés 
komolyságáról, arról az előnyről, hogy a lelkész minden idejét az evangélium 
hirdetésére fordíthatja,, s arról, hogy a gyülekezetnek mindenképpen megéri, 
ha hivatásos, képzett lelkész pásztorolja.

3. Miért untat a prédikáció?
|  Vegyük elő az ifjak között őszintén igehirdetésünk kérdéseit. Hogyan 

hallgatják? Kit hallgatnak? Minket-e, vagy Jézus Krisztust, aki rajtunk ke
resztül szól. hozzájuk. Miért unatkoznak az igehirdetés alatt? Mit szeretnének 

Mnkább hallani és hogyan?
4. Mi értelme van a keresztségnek?
A keresztség szentsége megüresedésének és a szekták halászásának 

idején jó elbeszélgetni az ifjúsággal a kenesztségről. Meg kell mutatni, mi 
Imindent kaptak a gyermekkeresztségben és hogy Isten akkori ajándékai mi- 
\ lyen komolyan kötelezik őket hivő, engedelmes keresztyén életre.
K  ' 5. A konfirmáció után hátatfordítsunk az egyháznak?

Meg kell mutatni azt a betegesen téves felfogást, és annak tarthatatlan,- 
 ságát, amely szerint a konfirmációban az ember nagykorú lesz és az egyház 
útjukra bocsátja nagykorú tagjait. A konfirmációban éppen az történik, hogy 

  az ember az úrvacsorával való első élés után el kell hogy kezdje a nagykorú 
keresztyén ember felelősségteljes életét a gyülekezetben. Beszélgessünk a 
konfirmációi fogadalomról és annak megtartásáról is.

 6. Mi értelme van az úrvacsorának?
Megmutatni az úrvacsorázó keresztyén élet szépségét, erejét, s fejlő

dését. Küzdeni az évenkint egyszer gyakorolt szokásos úrvacsorázás ellen. 
Megmutatni, hogy az úrvacsorában nyert bűnbocsánat elengedhetetlen fel
tétele az Istennel való békesség birtoklásának. Az élő Jézussal való közös- 

   ségrejutás pedig nélkülözhetetlen a győzelmes keresztyén élethez. Készülés 
az úrvacsorára. Orvacsorai tanításunk elhatárolása a többi egyház úrvacsorái 
tanításától.
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7. Az egyházi esküvő csak vallásos ceremónia?
Ennek tartják sokan s ezért könnyen mellőzhetőnek vélik u 

mutatni az egyházi esküvő jelentőségét, amely abban áll, hogy a j/'rS kelt " 
meghallgatja Isten igéjét és a gyülekezet imádkozik a keresztyén « t??sPár 
elindulásáért. Esküvő más templomban?! kársak

8. A reverzális kérdés.
Egyházunk helyzeténél fogva rendkívül komoly kérdése ifjúság 

Egészen súlyossá válik, ha hivő evangélikus kerül össze hivő másvair -nalt- 
Mindig a Krisztusba vetett élő hiten múlik a dolog. Hinnünk kell, hoevasúVal- 
ség parancsa ae egyházunkhoz való hűségre is vonatkozik. A reverzálst a *lű‘ 
evangélikus fél nyomorúsága, ha gyermekei idegen templomba iárnaki ?d-ott 
hív mindhalálig! *-égy

9. Mit mondjon a lelkész a koporsónál?
Beszélgessünk a halál, feltámadás, örökélet kérdéseiről. Arról hn 

temetési beszéd az élőknek szól, de úgy, hogy a halott életére is 'törr 
utalás. Vájjon a mi életünkre milyen utalás történik majd a temetésünk-^ 
Emberdícséret legyen-e a temetési beszédünk, vagy a feltámadás evanmsr1* 
mának egyszerű hirdetése? seiiu-

10. Minek a misszió, ha a pogányok Krisztus nélkül is boldogok?
A misszió: parancs. Urunk parancsa, mert Ö minden embert még akH  

menteni és világkormányzó tervében benne van, hogy egyszer minden n' 
hez eljut majd az evangélium. A bűn sötétségében élő pogányoknak is mÍP' 
váltóra van szükségük akkor is, ha ők ennek hiányát nem éreznék MY' 
teszünk a külmisszióért? Ima, adakozás, misszióiskola támogatása. ' m

Tarjáni Gyula.

Szülők Isten előtt
Az 1949—50. tanév folyamán szüló'i értekezleten megtárgyalandó.
Széltében-hosszában ma az emberiség döntő óráiról beszélnek. A világ 

válságát azonban megelőzte a család válsága. Ami ,a családban történik, ezer
szeres nagyításban folyik az emberiség történetében.

Isten előtt kell számlxtoenni állapotunkat. Isten elöti lenni pedig annyit 
jelent, mint a kinyilatkoztatásnak, az igének világosságába lépni.

' Az alant következő öt írás megegyezik egymással a nézőpontban és a 
célkitűzésben. .4 cslalád válságos helyzetében hulljon a gyermekre az ige 
világossága. A cél pedig nem kidolgozott előadás nyújtása, hanem anyag
közlés őszinte és komoly megbeszéléshez.

Gyülekezeteinkben tehát időközönként üljenek egymás mellé a szülök s 
az alanti sorokat vezérfonalként használva, tárják fel Isten előtt nehézségeiket 
figyelve arra, amit ítéletében és kegyelmében kijelent a szülőknek és gyer
mekeknek egyformán Ura, az Isten!

1 .

„Imé, az Úrnak öröksége a fiák!
Az anyaméh gyümölcse jutalom!*1
Elöljáróban hangsúlyozandó, hogy a bibliai emberek mindenben hozzánk 

hasonlók. Nem természetfeletti lények. Azért kerültek bele a bibliába, mert 
életükben isteni igazságok formálódtak ki a mi tanulságunkra. Ami tehát ben
nük Isten akaratával megegyező vonás, az számunkra sem elérhetetlen. Ennek 
a világkorszaknak a végéig Isten mindenkinek egyforma lehetőséget ad szava 
megértéséhez s annak megvalósításához.

A bibliai emberek egyöntetűen Isten áldásának tekintették a gyermeket.
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R t  kívánták is a gyermekek szüleléséi. Eszlendőket átkinlódtak, szakadatlan 
^'őrgéssel zörgettek a kegyelem ajtaján gyermekért. I. Móz. 38, 9—10 sze- 

ía-ölte az tlr a gyermekszületést megakadályozó Onánt!
"Is mi?'-
Istentől elszakadt családi életek közös vonása napjainkban, hogy a szü- 

^Rncm  akarják a gyermeket. I. Sám. 1—2 fejezetekbe foglalt történet szinte 
, ixjfránkoztató a mai szülök előtt. Amennyit viaskodott Anna gyermekért, 

■„il  fáradozik a mai ember a gyermek ellen. Ördögi ügyességgel kiépült a 
fijl.gtésszabályozás, illetve a születés meggátlása. S minden mentegetődzés 
tfrnis. Nem a szociális helyzet, nem az egészségügyi szempont, hanem egy- 
■ v[en a hitetlenség magyarázza a modern eljárást. Isten jobban tudja, ki 

Kmnyi terhet viselhet el, mint a legdrágább dotációját szakorvos. Isten jobban 
tudja; mit tesz és mikor, mint a számító és „józan" emberi elme. Vagy talán 
,jt hisszük, hogy az Ürnák nincs ahhoz hatalma és szeretető, hogy kire-kire 
lííilőii gondot fordítson s ia gyermekek születését Ö szabályozza? Nos, épen 
M ., hitetlenség!

• Magángy óriásokból és lelki beszélgetésekből tudom, hogy amikor egy 
férfi' vagy asszony hitre jut, elviselhetetlen teherként nehezedik szívére épen a 
születésszabályozás bűne. Gyilkosságnak érzilk természetszerűen s mint gyil- 
’licsok kiáltanak Isten bűntörlő irgalmáért. Tudom, hogy vannak határesetek, 
(u vájjon a tiéd is az?! Emlékszem egy házaspárra, akik „okosan" a kereset 
irányához képest egy gyermeket „vállaltak", ötvenen felül voltak már, amikor 
fiatal diplomás fiúk, az egyetlen, szerencsétlen módon elpusztult. Beteges álla
potukban nem gondolhattak kis árvának örökbe fogadására. S most összetört 
szívvel kerülgetik egymást lakásukban vádolva magukat, — későn.

to Ha vannak gyermekeitek, ne feledjétek el, hogy az Ürnak adománya a 
«vermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Ha pedig rajtatok kívül álló okból 
nincs, gondoljátok meg, nincsen-é összefüggés a ‘ti gyermektelen éleletek és 
sok. szülőnélkül maradt árva élete között. Azt hiszem, hogy csak annyi szü
lőnek nem ad gyermeket az Ür, amennyi árva van a földön! Minden nehéz
kességet félretéve, jól gondold meg gyermektelen testvérem, hogy egy árvának 
Isten kifürkészhetetlen, bölcs rendelkezése folytán nem épen a te otthonodba 
kell é kerülnie! így van a le szíved számára is vigasztalás a földön. Hiszen 
ez az istentisztelet tetszik az Atyaistennek v. ö. Jakab 1, 27! S van vigasztalá
sod a mennyben is; olvasd el csak Ézs. 54, 1. verséi! Semmiféle ellenvetés ne 
erőllenítsc meg szívedben Istennek ezt az akaratát. Emlékezzél csak Ml. 18, 
5-re! Aki az Ür nevében befogadott egy kis gyermeket, valóban Jézust fogadta 
be. Áldott lesz az a ház. Soha nem hallottam, hogy ilyen ember valaha is 
Ínséget látott volna. Ha pedig erősködnél s valamiféle ellenpéldával ezt meg 
akarod cáfolni, akkor ne feledd, hogy a feltétel: „az én nevemben!" Ha ez 
teljesült, egészen bizonyos lehetsz, hogy Isten nem marad adósod!

I  Keresd ki végül bibliádban a 127. zsoltárt, ahonnan a témát- is kaptuk. 
S olvasd tovább a zsoltárt: „mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a ser
dülő fiák. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenül meg, 
ha ellenséggel szól a kapuban!"

Ha persze te végül is kibököd, hogy fiatal vagy, „élni" akarsz, majd 
később veszed magadra ezt a „gond“-őt, akikor vedd tudomásul, hogy nincs 
meg benned az Atya szeretete (I. Ján. 2, 15—17V. Meg kell térned, különben 
menthetetlenül elpusztulsz, ó nem a halállal, hanem a kárhozattal! Mert aki 
nem hisz, elkárhozik. A gyermekek kéréséhez és a gyermekáldás elfogadásához 
pedig hit kell! Ne beszélj addig hitről, amíg nem prédikálják Isten szeretetét 
és hűségét otthonodban gyermekeid, sajátjaid vér szerint is, vagy „csak" szív 
szerint. Amit/ ez a prédikáció nem kell neked, nem kapsz mást sem! Nem is 
vagy rá méltó. Alázd meg magad azért s mondd hitveseddel együtt; bizony 
az Ür adománya a fiák s az anyaméh gyümölcse jutalom. S ekképen cse
lekedjél!!
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2.

Azonban ne becsüld többre fiaidat, 
mint engem — azt mondja az Úr! 
Álljon ma elénk pár figyelmeztető példa a bibliából olyan sz'-mK I  I 

akik visszaéllek Isten adományával. Vegyétek elő a bibliátokat. Előszűri r®> 
sétek fel I. Móz. 3, 14—4, 16 szakaszt. Ez arra példa, hogy a s z ü lő k n e k  I 
szabad különbséget tenni gyermekeik között. Az első szülőknek ménfő s' !le0i 
Ür, hogy adatik majd egy Gyermek, aki győz a bűn felett. Amikor az-ut^V** 
megszülte első gyermekét, nagy boldogságukban elnevezlek Káinnak, amjn 
magyarázva annyit jelent: nyereség. A másodiknak az Ábel nevet adtákmê ' 
annyit jelent lehellel, ikis semmiség. Nyilvánvalóan a szülők Káinra úgv 1 
tek, mint akiben itt az áldás, Ábelt pedig egészen mellőzték. Hinni nem ^  ’
annyi, hogy bizalommal elfogadom Isten ajándékát, hanem Isten akarata 
rint is kell azzal azután élni! Káin szívében-feltörő gyilkos indultban jór *'ZC' I 
lehetett annak, hogy megszokta az elsőséget s nem bírta elviselni Isten a-** * 
lését, amellyel a lehellelnyihez hajolt kegyelmesen. Ha a szülő másként mirWtH 
sít, mint az Űr, ma is kicsordul tőle Ábel vére. Ugyanígy vetkezett Izsák ától 
bár tudta, hogy Jákobon nyugszik meg Isten tekintete, Ézsaut kedvelte jobba * 
Jákob épen így vétkezett, amikor többi fia rovására Józsefet ajnározta Min 
dig gyilkos indulat születik meg ilyenkor a testvérek szívében. Ma épen j„ 
van. Életek mennek tönkre kis gyermekkorban már, mert a szülők különbségi! 1 
tesznek gyermekeik között. Ez a megkülönböztető szeretet mindig eltérés a ‘ 
hittől. Ilyenkor, a magunk bölcseségét, értékelését többre tartjuk" Istenénél 
Efez. 6, 4 épen ezt,tiltja meg. A különbségtevés ingerli a Gyermekeket. Kol 
3, 21 szerint pedig ez kétségbeesésbe taszítja őket. Luk. 17, i—2 verseit se i 
feledd el épen ebből a szempontból is szívedre venni!

Vannak bibliai szülők, akik gyermekük bálványozásának bűnébe estek 
Mk. 6, 14—29 verseit olvasd el figyelmesen. Heródes bálványozva Salomé 
leányát leüttette Keresztelő János fejét. Gonosz mondái: „kérj, amit akarsz*1. 
Ilyenkor lesz egy otthon királya a gyermek, aki körül minden forog s detro- 
nizáltatik Jézus Krisztus! Nem a gyermek akarata döntő, hanem Istené. Ha 
gyermekeink kiskorukban nem tanulnak meg engedelmeskedni nekünk, nem 
tudnak később Istennek. Ha gyermekeink nem tanulnak meg lemondani, nem 
tudnak később mindent odaadni az evangéliumért. Nagyon nehéz pásztoraim 
olyan felnőtteket, akik bálványozott gyermekek voltak. Ezek mindig érzéke- ! 
nyék, sértődékenyek s én-központúak. Pedig: „átkozott az, aki testbe helyezi 
erejét. . .  !“ (Jer. 17, 5.)

Végül hallunk bibliai szülőkről, akik azzal vétkeztek, hogy fiaiknak bűnét 
elnézték. Tehát nem végezték szülői tisztük jogait és kötelességeit. Hozzá papi 
családban történt így. Keressétek meg a bibliátokból I. Sámuel 2, 27>—34. ver
seit. Éli világosan látja fiainak bűnét, azonban erélytelenül nézi üzelmeiket. 
Isten próféta útján keményen szól hozzá, azonban Élin nem fog a figyelme/- . 
tetés s így 1. Sám. 3, 13 szerint Isten ítélete végbe is megy, amint a könyv 
további lapjain ki-ki olvashatja. Isten fővádja Éli ellen az, hogy „nem akadá
lyozta meg fiai bűnét**. Tehetetlen, fegyelmezni nem ákaró, elpuhultan „nevelő** 
szülőknek ítélete nyilván van ma is..Istennek úgy tetszett, hogy bennünket 
szülőkké tegyen. Akkor kötelességünk tisztünkben járni. Ha valaki megveti 
ezt, magát Istent véli meg. Az ilyen szülő Éli főpappal együtt többre becsüli 
fiait Istennél. Isten nem azt kéri tőlünk számon, hogy gyermekeink anyjuk 
méhétől fogva bűnben melengettettek, hanem kötelességeink mulasztását, amely- 
ivei elnéztük gyermekeink útját. Keresztyén családban ott van mindig a fényi- 
lék is, amint mennyei Atyánk kezében az evangéliummal együtt van mindig 
a törvény is!

Elhibázott szülői nevelések hosszú sora áll előttünk. A bibliában is. de . 
közöltünk is manapság. Minden nevelési hibának a gyökere Isteni vádjában
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»foí>í>re becsülöd fiaidat nálam! Nem. a gyermeket akarjuk Isten akarata 
**?(• engedelmességhez szoktatni, hanem Istent akarjuk a magunk szája íze 
ifá'1.1 tj dolgokhoz megnyerni. Az ilyen magatartás alapvetőlegesen bűnös. Még 

;S) ha imádságban történik. Hitben járni annyit jelent, mint meghajolni 
^^Kakarata alatt. Sokan a bölcsőben nyugvó gyermeküknek kiterveznek már 
^^Rizonyos fajta életet s mindenre képesek, hogy az meg is valósuljon. Még 
H „ nd(',k érette imádkozni is! Ez a „vallásos** nevelés csődje. Hasztalan keve- 

^  jjgje Isten nevét, attól nem lesz keresztyén nevelés a munkám. Isten aka-
í  szembekerül a gyermek akaratával. Melyik fontosabb számunkra? A 

^B»sztyén szülő megalázza magát Isten hatalmas keze alatt akkor is, ha 
Bemekére szenvedés, nyomorúság, s halál vár. A keresztyén szülő is keskeny 
H  jár. Nagyon keskenyen. Csak az tud rajta megmaradni, akinek valóban 
Ejndennél fontosabb, hogy Isten akarata teljesedjék a gyermek életében s ne 
^Ragáé vagy a gyermeké. Több istenfélelem kell a nevelésünkhöz! Az első 
Parancsolat szakadatlan elfogadása nélkül mincs keresztyén nevelés, sem ke- 
| Eg,-tyén családi élet!
’ 3.
Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket 

és ne tiltsátok el őket!
i  Most vegyünk sorra olyan bibliai szülőket, akik többre becsülték Istent 

Wjjermekeiknél. Először is gondoljunk Mk. 10, 13—16 történetére! Jézus meg- 
dorsálta a tanítványokat, mert a gyermekek közeledését el1 akarják hárítani 
Mesterüktől. Azok a szülők azonban, akik gyermekeiket Jézushoz vitték, pél
daképekké kell, hogy váljanak számunra. Jobban ismerték a Mestert a tanít
ványoknál. Megérezték, liogy Jézus szívében mindenki számára van bőven 
h»iyf sőt épen a kicsinyek kedvesek előtte. Odavittük-e már gyermekeinket 
Jézushoz? Kis korukban kell ennek már megtörténni, hogy később már ma
gúiktól is megtalálják Őt. Épen ezért hadat kell üzennünk egyszer már igazán 
minden mesének és vénasszonyos fecsegésnek, amelyek az Úr Jézusból „jézus- 
kát"! formál s romantizálja azt, aki a legfőbb valóság mennyén és földön. 
    Persze ahhoz, hogy egy szülő gyermekét az élő Krisztushoz vihesse, szük
séges, hogy őmaga is menjen Hozzá. Itt is igaz, hogy csak addig tudom vinni 
a gyermeket, ameddig magam is megjártam már az utat. Ostoba öncsalás azt 
képzelni, hogy valaki mint szülő nem ismeri a Megváltót s ugyanakkor képes 
lenne gyermekét Jézushoz vezetni. Néha alig felismerhető a válaszvonal a 
valóságos és imitált keresztyénség között. Csodálatos produkciókra képes az 
ember. De mindig kiderül, hogy a maguk erőfeszítésükből akarnak-e keresz
tyénné lenni vagy pedig Isten Lelke munkájaként-e történik ez meg az ele
ijükben. Isten az üdvözítés munkájának szuverén ura s úgy döntött, hogy 
"keresztyén személyiségek állal munkálkodik, akik maguk is megtapasztalták 
már a Szentlélek újjáteremtő munkáját. Amennyi világossága és valóságos hite 
van a szülőnek, csak annyit adhat tovább. Ezen a ponton sem nőhet a tanít
vány Mestere fölé. Ha én, mint apa vagy anya nem ismerem a titkot, sok 
mindent megtaníthatok, de nem lesz a gyermeknek újjászületése.

I Keressük meg Máté 15, 21—28 verseit és olvassuk el. Egy asszony tör
ténete. Leányáért könyörög Jézusnál. Felejthetetlen az a tusakodás, amellyel 
leányáért harcol ez az édesanya. Mindent vállal, még azt is, hogy kutyának 
mondja öt a Mester. A biblia egyik legmegrendítőbb imádsága: „úgy van 
lírain .. 27. vers! Jézus Krisztussal küzd leányáért. Méltán állítható Jákob
példája mellé, aki a jabbók-parti révnél harcol az Istennel és győz (I. Móz. 
32, 24—28 és Hős. 12, 4). Számunkra ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy elő
ször Jézussal kell beszélnünk gyermekeinkről s azután gyermekeink elölt 
Jézusról. A gyermekét akkor vegyük körül Jézusról szóló szavainkkal, ha 
előtte mindig megharcoltuk belső szobánkban, az imádság titkos kamrájában 
harcunkat érette az Orral! Valahányszor szülők panaszolták előttem gyerme-
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keik keresztyén nevelésének kudarcát, minden esetben ebben az „első“ 
bán volt a hibaforrás. Bátrabban könyörögj s gyermekibben bízz ”m!a„ 1
imádság hatalmában. Lehetetlenség, hogy Ap. csel. 16, 31 ígérete » .  is ! 
meghiúsulna! Kevés hiteddel is merj imádkozni, olyan szavakkal ”"SZCr is 
készen állanak szivedben. Ne nézz senkire, csak Jézusra. Megtapasztal*'* ^  
is, hogy övéinek imádságára figyelmez az Ür. „Jézus nevében" kell im.-'j T* 
nőd. Tehát azt kérd, amit Isten minden másnál előbbrevalónak tart, °7' 
ked üdvösségét. S úgy tárd fel Előtte minden kívánságodat gyermekedre^ê B'e' 
mint aki hitével vakmerőén messze űzi magától az aggodalmaskodás örd~ZVe’

Most keresd fel Sámuel II. könyvét s olvasd a 12. fejezetből 
verseit. Dávidnak Bélhsabéval való házasságtöréséből született gyermek hal.-i 1 
beteg lett. Dávid, megdorgál látván Nátán próféta állal, megalázza ma°- t ■ 
éjjel-nappal böjtöléssel, imádsággal tusakodik a kicsi éleiért. Isten azonk** 
ítéletét végrehajtja. Ne feledd el, lehétséges, hogy minden tusakodásod Víle -*n 
elveszi Isten gyermekedet. Figyeld meg Dávidot. Amikor a gyermek szívp J ere 
állt, testé kihűlt, nem vetette magát rá a holttesre eszelős fájdalommal foa'6? 
kozva, hagy nem éli túl ezt a csapást, örökre gyászolni fogja, nem is u , il  
fel Isten ellen méltatlankodva a büntetés ellen. Tudomásul vette Isten döntéséi' 
Felkel, eszik és megnyugszik Ura akaratában. Szolgái előtt is érthetetlen ~ 
király magatartása. Amint e világ előtt mindig érthetetlen a keresztyén emW 
magatartása. De épen ez a ’hit útja. Viaskodni addig, amíg Isten rá lehetősé 
get ad, ha azonban máskéntt végez, hinni rendíthetetlenül abban, hogy 'az Istent 
szeretőknek minden javukat szolgálja. (Rám. 8,28). Ugyanígy történt Jobbal is 
Hívő (felesége már elveszíti hitét, Jób azonban- állhatatosan kitart bizodalmá
ban: „ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat néni vennők-é el?“ (Jób 2, 10) 
A keresztyén szülőnek meg kell tanulnia, hogy ameddig gyermekei élnek ne 
fáradjon el az érettük való szüntelen könyörgésben. Ha azonban elvette az Ür 
azok életét, úgy alázza meg magát az élő Isten előtt, mint akiben a szeretet
nek és bölcseségnek teljessége van.

Végül álljon elénk Ábrahám példája I. Móz. 22. részéből. Pál apostol 
szerint hitével mindnyájunknak atyánk Róni. 4, 16! Valóban csodálatos élete 
volt. Mindent el kellett veszítenie az Űrért, hogy Benne kapjon meg mindent 
s ne legyen semmije Rajta kívül. Az utolsó és bizonyára legnehezebb oda- 
adnivaló volt az ígéret fia, Izsák. Isten azonban épen őt kívánja. Mert az Ür 
nem osztozik senkivel, semmivel. Megosztott szívben nem hajlandó tartóz
kodni. A hitnek legnehezebb mozdulata volt az, amikor megkötözött fiára 
teljes engedelmességében felemeli kését Ábrahám. S akkor, amikor már telje
sen elvesztette, akkor kapta vissza. Amikor a szülő odaszánja gyermekéi fel
tétel nélkül az Úrnak, akkor nyeri meg sokkal teljesebben. Ahogy a magyar 
evangélikus ébredés kibontakozódik, úgy növekszik azoknak a szülőknek a 
száma, akik nem hajlandók oda szánni gyermeküket az Úrnak. Talán az ige 
szolgálatára hívja őket az Úr hazai vagy távol-missziói területen s a „keresz
tyén" szülők közbe állának a maguk „tapasztaltabb", helyesebben szólva hitet
len ellenveitéseikkel. Tanuld meg testvérem, hogy akkor lesz igazán a tiéd a 
gyermeked, ha maradéktalanul odaszánod őt Urad kezébe!

Kié a gyermeked? Vidd Jézushoz épen azáltal, hogy te magad Jézushoz 
mész. Vívd érette titkos kamrádban az ima-harcot. Alázd meg magad az ö 
gondolatai alatt, amelyek feljebbvalók a tieidnél (Ézs. 5ö, 8—9). Szánd oda 
fenntartás nélkül, hogy igazán a tiéd lehessen! Boldog vagy, ha ezeket nem
csak tudod, hanem meg is cselekszed. Amiképen azok a boldogok, akik nem
csak hallgatják, hanem meg is tartják Istennek beszédét!
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4.

Legyetek én követőim!
HSfeményik Sándor lírai formába öntötte egyik versében a csalódott fel- 

B k  nosztalgikus sóhaját: „majd az új nemzedék. . .  !“ Sok szülői értekezlet 
íiSdött már be ezzel kesernyésen. Ezért is volt hiábavaló az egvüítlétlük. 
ML; ijel'l ugyanis, hogy a gvertnek nem kezd újat, hanem a gyermek ismétel 
f11másol/ Ha valóban az eddigi beszélgetések során nyilvánvalóvá lett állapo- 
■ » 'elhibázott volta s szeretnénk, hogy gyermekeink másokká legyenek, mint 
1 • ^  akkor nekünk felnőtteknek kell ezt az újait elkezdeni.
■P. \  gyermeknevelés keresztyén célja, hogy hasonlókká legyünk Krisztus- 

\  mái beszélgetés alaphangja I. Kor. 11, 1: „Legyetek az én követőim, 
S í  <n is a Krisztusé!" A módszerre nézve pedig Fii. 3, 17 iád félr.eérthetet- 
L, utasítást: „...am iképen mi néktek példátok vagyunk!" Krisztust nem 
ijjet tanítani. A keresztyén életet sem. A legszebb szónál nagyobb a jó példa. 
K s élnünk jellemzője, hogy kettészakadt a szó és a cselekedet. Istennél 
HK embernél kettő. Ha az Ür mond valamit, az azonnal történik is. A mi 
Javaink mögött azonban hátul kullog az élet. A gyermek veszi ezt észre leg- 
jversabban. S akkor a devalvált szó elvesztette hitelét előtte. A mai fiatalság
ok rendkívül fejlett a valóságérzéke. Gyanakvással1 fogadja a szavakat, amíg 

látja testbeöltöZQtten. Ezért a keresztyén nevelés elsődlegesen mindig 
aemtlyi kérdés. Ütünk csak az lehet, hogy élő, keresztyén személyiségként 
illjunk a reánk bízottak előtt. Nemcsak ritka, ünnepi pillanatban, hanem a 
^Uiöznapokban is.

I  Versenyt futunk ma a gyermek megnyeréséért. Mindenki az ifjúságtól 
jÉgja mai álmainak holnapi megvalósítását. Fiatal szívekben csatáznak a ki
zárólagos igénnyel fellépő világnézetek s ezek a fiatal szívek épen ezért meg
sebzettek. Illúzió nélküli nemzedék. Sóvárogja a realitást. Hogyan lehetne 
tehát elindulnunk gyermekeink keresztyén nevelésében valóságos, személyes 
Bfszlyénség nélkül?! Az első keresztyén nemzedék nevelői vállalkozásában 
nem pusztán objektív közlést nyújtott a közöttünk megjelent „életnek igéjéről" 
íl, Ján. 1, 1—3)/, hanem ugyanakkor szubjektív bizonyságtételt is végzett. 
Ugyanis arról az Igéről beszéltek, akit láttak, szemléltek, illettek, akivel közös
ségben állanak! Az apostoli szolgálatnak visszatérő jellemzése, hogy „prédikál
tak cs bizonyságot tettek!" Együtt, egyszerre! S ezért fogant élet a megszólí
tottal; szívében. Ehhez valóságos közösségben kell állani a szülőnek Jézus 
Krisztussal. Nem elegendő, hogy tegnapi hittel {szóljunk ma a gyermek előtt 
az Úrról. A tegnapi manna mindig megbűzhödik Gondoljunk csak arra, hogy 
a vízvezetéki cső, amelyen át ömlik a víz, megrozsdásodik. Újra s újra rá
szorul a megtisztíttatásra. Figyeld csak meg, ha meglisztítatlan szívvel fordulsz 
gyermekeid felé, bennük is tisztátalanná válik minden. A gyermek finnyásabb 
mint a felnőtt. Hamarább észreveszi, hogy száraz a kenyér és poshadt a víz, 
mint talán te magad.

I Pál apostol bátran mer önmagára mutatni a gyülekezetek e'őtt. Nem 
hivalkodás ez, hanem az Ürban való dicsekedés. Vájjon milyen példával szol
gálsz? Valamilyen példát adsz, akár tetszik, akár nem. A kérdés az, hogy 
a Krisztus követésére adsz-e példát, vagy — mert nincs harmadik lehetőség — 
az ördög szolgálatára?! A pokolnak is vannak gyermekei (v. ö. Ml. 23, 15)’. 
Hallunk e világ gyermekeiről (Luk. 16, 8), a harag gyermekeiről (Ff. 2, 3), 

egymással szembe állítva hallunk Isten gyermekeiről és az ördög gyer
mekeiről (v. ö. I. János 3, 10)! Épen ez a legutóbbi ige mulat rá világosan, 
hogy aki Isten igazságát nem cselekszi és latyjafiait nem szereli, az az ördög 
gyermeke. Igazság és szeretet tehát a  mérték. Vájjon erre adsz-e példát? Persze 
át nem erényről Van szó, hanem az újjászületett életben a Szentlélek munká
járól! Senki nem lehet „krisztusi" (keresztyén!!), csak az. akinek életében 
valósággá vált a régiek elmúlása és mindenek újjálevése (II. Kor. 5, 17',! A
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keresztyén nevelői feladat megtérésre hív bennünket. Hiszen közülünk 
önt senki ótömlőbe líj. bori s nem vet ócska ruhára új posztóból foltot S<,,T> 
2, 21— 22)! '

Az új nemzedék? Először rajtunk kell elkezdődnie az újulásnak. Azután
csendülhet lel fiaink és leányaink előtt a vezérszólam: legyetek én kővetőim, 
mint én is a Krisztusé! Ennek megvalósulása mindennél sürgősebb. Az Atya 
akarja, a Fiú elvégezte, a Lélek munkálja. Akarod-é te is?

5.
Gyakorold magad a kegyességre!

Keressétek fel bibliátokban I. Tini. 4, 7—10. verseit s figyelmesen 0i J |  
vassá'tok el. Páli két helyen erősíti meg szavait ezzel a különös kifejezéssel" 1 
„Igaz ez a beszéd és méltó, hogy mindenképen elfogadjuk" Először akkor j 
amikor (I. Tim. 1, 14—17.) bűn-és kegyelem tekintetében személyes vallomást .1 
tesz. Másodszor itt, amikor az új életben járásról beszél. Tehát megbízható és 1 
elfogadásra méltó ez a J<ét mondanivaló: a váltság és a megszentelődés.

A gyermek mindenestől Istené. Joga van hozzá a teremtés, a megváltás I 
és a megszentelés fényeivel. Elvitathatatlan igazság ez. Neked is tudomásul kelt ] 
venned. Akárki is -az, aki mást mond, ne törődj vele. Nagyobb az, aki veletek j 
van, mint aki ellenetek. Azért fel a kegyesség gyakorlására!

Vénasszonyos meséket, szentségtelen beszédeket elhagyva, kisgyermeke- 1 
idnek Jézusról beszélj. Az evangélium történeteit mondd el nékik jókorán.. ] 
Megtapasztalod, hogy a gyermekszívhez legközelebb Az áll, Aki a gyermekek 
Barátja! Taníts néki kívülről is minél több igét. Az embernek igaziban csak j 
az a lelki kincse, amit beemlékelVe mindig szívében is hord. Korán tanítsd 1 
meg nékik laz úri imádságot, a tíz parancsolatot, majd az apostolt hitvallást. |  
Járja át már 3—7 éves korában bensőjüket Isten igéje s őrizze meg őket a 1 
keresztségben kapott kegyelemben! Már kiskorban szoktasd hozzá gyermekei- j 
det az önálló imádkozáshoz. Ha rosszat tettek, tanulják meg az Űrtóí való bo- ] 
csámatkérést. Ha örömük van, tanuljanak meg hálát adni. Imádkozáskor ] 
térdepeljetek csak le a kis gyermekágyak mellé s tanulják meg korán kicsi- 1 
nyeitek, hogy Isten — Úr, aki előtt a felnőtt is térdet hajt. Te magad is imád- j 
kozzál saját szavaiddal is gyermekeid előtt mindazért, amire rászorulsz. Így j 
kerüli el a gyermek szülei bálványozását és tanul meg mindent Istentől kérni, | 
«s várni! Énekelj lelki énekekét. Csodálatosan ragad a kicsikre az énekbe fog- j 
lalt imádság. Ha házad csak úgy zeng -az énekszótól, kicsinyeid szive derűs és 
és békességes lesz. Tudja a gyermek már kiskorától, hogy szülei reggel 1 
és este első és utolsó dolguknak tartják a biblia olvasását. Keresztyén család
ban a gyermek a bibliából tanulgassa a betűket s a bibliát olvasgatva gyako- j 
rolja ingát iskolai éveiben is. Amikor már lehetségessé válik, vidd magaddal I 
kicsinyeidet a templomba. Szokjál meg kezdetiül fogva a háznéped apraja, hogy j 
vasárnap és ünnepnap a templomban van a helyük! Küldd vasárnapi iskolába, j 
később a hittanórákra is. Foglalkozzál velük, hogy a hittan mindennél kedve- I 
sebb legyen számukra. Ha már konfirmandus, vigyázz, hogy a ruha és ékszer- I 
ajándékokkal el ne mosódjék a konfirmáció egyetlen igazi ajándéka, az úr- 1 
vacsora jelentősége. Szoktasd az alamizsnaadáshoz. Persze ne mindig te nyomd 1 
kezébe a filléreket, hanem tanuljon meg a magáéból adni. Játékszert, kinőtt 1 
ruhácskát szívesen adja -a rászorulóknak. Mihelyt tud már olvasni, legyen sa- 1 
ját bibliája, énekeskönyve. Erre mindig kell kerülnie pénznek. S ha már ser- 1 
dűlő a gyermeked, naponta Istentől kapott bölcseséggel támogasd, nehogy ké. I 
telkedés vagy a test fejlettsége elpusztítsa benne a Lélek munkáját. Anélkül, i 
hogy más vallást kigúnyolnál, erősítsd benne azt a tudatot, hogy evangélikus 
egyházában van számára elkészítve Isten áldása bölcsőjétől koporsójáig. Ep®l 
ezért házasságkötésnél ne légy Éli főpaphoz hasonló a gyengeségben. Mind a j 
magad, mind gyermekeid életcéljának az üdvösséget tekintsd. S ehez szab d
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családi életedet. Vigyázz arra, hogy ez legyen mindennek a központja-. 
nem érdemes keresztyénnek lenni. Csak egészen!

HpValószinű, hogy mind inkább hitvalló lesz az utad ebben a világban. Ne 
B í s ne rettegj semmitől. Van Urad és van Atyád. Épen ezért, ha döntésed- 
^  függ gyermekeid vallástanílása, ne habozzál azonnal az Űr mellett dönteni! 
H b,], másban légy megrövidítve, mint hitedben s a kegyesség gyakorlásá
u l, Egyedül Istent féld, akinek hatalma van mind tested, mind lelked a kár- 
U^tra vetni. Istenfélelemben] járj. Emlékezzél csak Józsuára! Olvasd el Józs. 
S  Ya. versét: ha mindenki másképen élne is körülötted, te és a te házad 
lépe az Úrnak szolgálj!

■' Gyakorold magad a kegyességben. Ez a gyakorlás szakadatlan lemondás
i t  .e világtól való elszakadásban, tested megsanyargatásában áll. Valóban 
karc! Ha szabályszerűen vívod, m-egkoronáztatoi. De csak akkor. Ne elegyedj 
jẐ ri világi dolgokba. Minden munkád istentiszteletté legyen.

*  Ne sokaid a sok imperatívuszt. Jézus Krisztus hűsége és szeretete meg
főzte és megelőzi naponta a hozzád szóló isteni felszólításokat. Nála és Veié 
minden lehetséges! Megőriz ebben a világban tieiddel együtt sajátjainak, mint 
akik nem ebből a világból valók. Csak indulj bátran és vedd a kegyelmet. 
5 ha vetted, úgy vedd iijra kegyelmét. Telik az Ö teljességéből!

Balikó Zoltán.

A reformáció üzenete
Okt. 24—31-ig minden gyülekezetben kötelező.

1. A Szentírás használatáról.
Evangélikus egyházunk az ige egyháza. Azért az, miért a reformáció egy

háza. A reformáció nagy felfedezése az Isten igéje volt: úgy, ahogyan azt a 
Szentírásban találjuk. Nem mintha a reformáció előtt nem olvasták volna az 
emberek a Bibliát, vagy éppenséggel az egyház eltiltotta volna a Biblia olva- 
sását. Olvasták, sőt olvastatták is a Szentírást. Az igaz, hogy az egyház hiva
talos Bibliája a latinnyelvű Vulgata fordítás volt. Nem mentek tehát vissza 
azléredeti héber és görög szövegekre. Pedig a Szentírás igazi értelmét csak 
az eredeti héber és görög szövegek alapján lehet megállapítani. A nép kezében 
levő fordítások általában igen gyarlóak, nehézkesek, nehezen érthetőek vol
tak. (Már Luther előtt is volt vagy 18 különféle németnyelvű bibliafordítás). 
Ezek a Bibliák azonban legtöbbször hiányosak voltak. Csak az Újszövetség 
bizonyos részeit, a vasárnapokra kijelölt perikópákat tartalmazták, esetleg a 
/Coltárokat. Teljes Bibliát az egyház nem szívesen adott a nép kezébe. Azt 
tartották, hogy amint a gyermeknek sem adunk kést a kezébe, hogy kenyeret 
szeljen vele magának, mert netalán megvágná magát vele, úgy a Biblia sem 
való tanulatlan emberek kezébe, akik azt könnyen félremagyarázhatják. Nem 
szívügye a középkori egyháznak a Biblia terjesztése. Ennek pedig az volt az 
oka, hogy -a Szentírás mellett, sőt néha fölött, Isten kijelentésének egyéb for
rását is elismerték: az egyházi hagyományt úgy, ahogyan az egyházi atyák 
irataiban, zsinatok határozataiban, pápák bulláiban megnyilatkozott.
K  A reformáció nagy felfedezése a Biblia egyedüli és kizárólagos 'tekintélye 
volt. Nincs más forrása Isten ismeretének, hitünknek, mint egyedül az ige. 
Mncs más útja az üdvösségnek, mint az, amit az ige mutat. Nincs más mér
téke a keresztyén kegyességnek és életnek, mint az Isten adta zsinórmérték, 
az ige. Csak az igében szól hozzánlk az Isten, mégpedig -a teljes igében.
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A reformációnak ez az üzenete ma is a legnagyobb mértékben idrS«- ■— 
egyházunk számára. Állandóan Őrködnünk kell azon, hogy az ige egyedül v ?' 
tekintélyét semmi el ne homályosílsa. Egyházi életünket, szokásainkat és j " 
rendezkedéseinket mindig újra az ige mértékén kell megmérnünk. Hitvall-• 
iratainkat aiz ige fényében kell megértenünk, értelmeznünk és azokat az ,S' 
mértéke alá kell állítanunk. Magát a reformációt is az igével kell megm<f" 
nünk. Akkor ünnepeljük igazán a reformációt, ha a reformáció tanítását is  ̂ ' 
ige mérlegére helyezzük. Akkor járunk ef Luther szellemében, ha ői inasát • 
mindenestől az ige mértéke alá állítjuk. A reformátorok az ige alázatos szofe- 
akartak lenni; nem önmagukhoz kőinek, hanem az igéhez vezetnek. Az jL 
fényében lehet, hogy sok mindent meg kell látnunk, amit látni nekik nej, 
adatott meg. Vagy másképp kell látnunk, mint ahogy ők láthatták. Lelhet, ),(>£,, 
új hitvallásoknak kell születni, amelyekben Isten népe megváltja hitét a  jefen- 
való világban. Meri Isten szüntelen tanítja, vezeti és megvilágosítja egyházát 
-ahogyan a 3. hitágazat magyarázatában valljuk: Nem elég őseink hitét ösj 
hitvallásokban utána mondani; a magunk hitéi is meg kell vallanunk, in ^  
most, úgy', ahogyan azt tőlünk Isten elvárja. Ezt jellenti a reformáció egyházá
nak lenni, ezt jelenti az ecclesia sempev reformon debet.

A teljes írást kell bitiünk mértékévé tenni. ,Nem egyes kiragadott mon
datokat, szakaszokat, hanem az egész írást a maga összefüggésében. Mindig 
a közepéből kell megértenünk az egészet; és az Írásnak Jézus Krisztus a kö
zepe. Erre is Luther tanított minket és az egész írást kelt szívünkre szoríta
nunk: az Ószövetséget éppen úgy, mint az újat. „Kevésre becsülik némelyek 
az Ószövetséget; azt .mondják, hogy az csak a zsidó népnek adatott s szerepe 
immár véget ért, hiszen csak a régmúlt idők történetéről szól. Azt hiszik, elé<» 
nekik az Újszövetség is. Pedig Krisztus János evangéliuma 5 ,39-ben azt 
mondja: tudakozzátok az írásokat (t. i. az Ószövetséget^ mert ezjek azok, 
amelyek rólam bizonyságot tesznek. Pál apostol is azt tanácsolja Timotheus- 
nak, hogy tanulmányozza az írást, s a római levélben bizonyságot tesz arról, 
hogy Isten az evangéliumot prófétái által eleve megígérte az írásban . . .  Ezzel 
ezek arra intenek bennünket, hogy az Ószövetségét semmiképpen meg ne* ves
sük, sőt szorgalmasan olvassuk, hiszen az Ószövetség az újnak alapja és bi
zonysága, hogyne kellene hát azt nagyrabecsülniiok. Mert mi egyéb az Új
szövetség, mint Krisztusról szóló prédikáció az Ószövetség szavaival, amelyek 
róla jövendölnek s benne teljesednek be?! Azért, ha az Ószövetséget olvasod, 
mondj le balgatag okoskodásaidról s tartsd azt a legdrágább szentségnek s ki
meríthetetlen gazdag kincsesbányának, melynek soha nem tudunk a végére 
érni. Itt találhatod meg ugyanis Istennek böíoseségét, melyet azért közöl vé
ltünk olyan egyszerűen, hogy minden elbizakodottságunkat megszégyenítse. 
Mert itt találod a jászolt és a pólyát, melybe Krisztus van betakarva, amire az 
angyal is figyelmezteti a pásztorokat. Egyszerű és szegényes köntös ez, de 
drága kincset rejt magában: Krisztust.*1 Továbbá: „Az Újszövetség összes apos
tolai és evangélistái arra 'törekednek, hogy minket az Ószövetségre figyelmez
tessenek, amely őszerintük egyedül neveztetik Szentírásmák, hiszen az Újszö
vetség akkor még csak szóbeli igehirdetés és nem írás.“ (Máté 21-ről mondott 
prédikációjában). „Amit az apostolok tanítottak és írtak, azt mind! az Ószö
vetségből merítették, mert ebben előre mogjövendöllelett, aminek a jövőben, 
Krisztusban meg kellett történnie. . .  Az Újszövetség nem .más, mint az ónak 
megfejtése; mintha valiakinak először ;egy lepecsételt levelet adnak a kezébe s 
azután felnyitják azt. így az Ószövetség is Jézus Krisztusról szóló levél, melyei 
Krisztus az ő halála után nyitott fel s most olvastat s Ihirde'ttet az evangélium 
által.** (János 1-ről mondott prédikációjában.) „A törvény és a próféták nem 
ismerhetők fel igazán, és nem is hirdetjük azokat helyesen, ha nem látjuk, hogy 
bennük Krisztus van elrejtve.** (Lukács 2, 1-ről mondott prédikációjában.) 
S végül: „Ádám kereszlyén1 ember volt, jóllehet sokkal Krisztus, születése előtt 
élt. Mert ő éppen úgy hitt Krisztusban, mint ahogy mi hiszünk. Mert a Ilit
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A reformáció gyökeresen új egyházfogalmat hozott. Ez az új egyház
fogalom a reformáció egyházának drága öröksége, amit szüntelen újra fel 
kell idéznünk és számon kell tartanunk. Néhány vonással megpróbáljuk fel
vázolni ezt az új egyházfogalmat.

1. .4z egyház nem jogi-hatalmi szervezet, hanem a szentek (Krisztusban 
hívők) közössége. Ismertető jelei az igazán hirdetett ige és helyesen kiszolgál
tatott szentségek. Nem hierarchikusan, felülről lefelé tagolt szervezet, hanoin 
éiő közösség, a Krisztus teste. Ennek a testnek a  konkrét megnyilvánulása u 
gyülekezet. Érdekes, hogy Luther bibliafordításában nem használja az „ekk- 
lésia" fordítására az egyház (Kirche) szót, hanem azt — nagyon helyesen — 
mindenütt Gemeinde-val, gyülekezel-tel fordítja. A Nagy Kátéban pedig így ír:

Í-„A Hiszekegy a keresztyén anya szentegyházat communio sanctorum, a szen
tek közössége (Geineinseliaift dér Heiligen) névvel jelöli, E kifejezés azonban 
egyrészt nem is volt benne a hitvallásban, másrészt németre is helytelenül for
dították. Az ecclesia szó németül tulajdonképpen Versammlung-ot (gyűlés, 
egyesülés) jelent. Ez a szó: egyház, tehát nem jelent mást, mint közönséges 
összegyülekezést. Helyesen tehát: christliche Gemeine, vaigy Sammlung (kér. 
gyűlés, összejövetel)."

Az egyház tehát: a hívők összejövetele, közös élete.
2. Az egyház a világból kihívottak, de a világban élők közössége. Nem 

lezárt és elzárkózó kör, kis kegyes klikk, hanem só és kovász. Nem a maga 
üdvösségének ápolgatása a keresztyén ember és közösség célja, hanem Isién 
•országának, Isién dicsőségének szolgálata.

Ezért a keresztyén magatartás a misszió (igehirdetés, bizonyságtevés) 
mellett mindig magában foglalja a .szeretet szolgálatát is a szó legtágabb 
értelmében.

Hamis tehát az a beállítás, hogy itt világ, ott egyház. Egv pillanatra sem 
feledkezhetünk meg arról, hogy mi magunk is világ vagyunk. Nemcsak a világ
ban vagyunk, hanem a világ is bennünk van. Ennek tagadása képmutatás 
volna. „Jóllehet az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete, 
mégis mivel ebben az életben sok képmutató és gonosz keveredik közéjük . . .“ 
(Ag. H. VIII. c.j. A világ újszövetségi értelme szerint nem helyi, hanem idői 
fogalom (aeon, saeculum. v. ö. Oscar Cullmann: Christus und dic Zeit). A 
szekularizmus az a gondolkodásmód, amely nem akar arról tudni, hogy létünk

2. Az egyházról.
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P<v#naz marad a változó időben, a világ kezdetétől fogva a végéig. Azért ö 
Bggben ugyanazt kapta, amit mi veszünk: Krisztust, kit szemmel ő sem látha- 
^H Fam int mi sem láthatjuk. Az igében volt Ádámé Krisztus, s mi is csak az 
M^iJen bírjuk őt." (I. Mózes 1-ről tartott beszédében.)

A reformáció a Szentírást a gyülekezet kezébe adta. Nem a pápa, nem 
B zsinat, nem valami egyházi hatóság a Szentírás őre, sáfára, —• vagyis inkább 

^Eltartója, egyedárusa — hanem maga az egész kenesztyénség, Isten népe s 
‘benne a keresztyén ember. Az ige megértéséért, tiszta hirdetéséért, az igaz taní
tásért mindannyian felelősek és vele mindannyian kötelesek vagyunk. Luther 

Kjszabaditóttá az Írást börtönéből. „A másik kőfal még lazább és hitványabb, 
Kjdniillik, hogy egyedül ők akarnak az írás mesterei lenni. . .  egyedüli bírák 
Etyanánt tolják fel magukat, szemtelenül, állítgatva, hogy a pápa akár gonosz, 

akár kegyes legyen is egyébként, nem tévedhet a  hit dolgában... Innét vtan, 
hogy a pápai jogban annyi az eretneki és keresztyénellenes. .. Mert abban 

bitben, hogy a Szentlélek soha el nem hagyja őket. . . ,  nagy merészen bele
viszik, amit csak akarnak . . . mindnyájan papok vagyunk, hogyne volna hát 

|  meg az a jogunk is, hogy átérezzék és megítéljük, mi jogosult, avagy jogosu
latlan a hit dolgában." (A német nemzet keresztyén nemességéhez. Masznyik 

. ford.i
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az örökkévalóságba van beágyazva. A keresztyén ember vallja ezt a beágya- 
zottságot, azonban éppen ezért veszi nagyon komolyan földi életét, t ' l  
fölötte tudja magát a világfolyamatnak — csak Isten van fölötte —, hanem ’] 
benne. Azonban látja annak kezdetét és végét.

3. A fentiekből -folyik, hogy a reformáció egyházfogalma nem statikus ” 
hanem dinamikus. Vagyis nem intézménynek tekinti az egyházat — üdvintéz’ 
mény római felfogás szerint •—, amit állandó tényezők constituálnak, mint % j  
pápai szék, püspöki hivatal, szenitelmények, általában a „hivatal", codex i,uris 
canonici („egyházalkotmány!") stb. Hanem az egyházat a Szentlélek hozza 
újra meg újra létre, ő élteti az ige és a szentségek által, amikor esetről esetre 
összegyűjti a Krisztusban hívőket, Isten választottjait és elhívottait („. . . hívja a  
gyűjti, megvilágosítja . . .“). Nem adottság az egyház, hanem ajándék, néni 
van, hanem szüntelen levőben van; esemény, folyamat, mert élő test (orga
nizmus és nem organizáció). Az egyház tehát in ad u  létesül és él, s volta
képpen mindig in statu nasoendi van, ahol és amikor Istennek tetszik. ( y,
H. V. c.)

Az egyházat szemléltető két újszövetségi kép: a test (és a ház is ebbe az 
irányba utat. A test állandóan fejlődik, növekszik, sejtrendszerünk állandóan 
kicserélődik. Az épület példájánál világos, hogy nem kész, hanem épülőfélben^ 
levő házról van szó. („Épüljelek fe l . . .  felépíttettetek.. Ef. 2,19; I. Tini.
3, 15; I. Pét. 2, 5.) Isten építi egyházát, az ö  tervei és akarata szerint — és. 
ki volt neki tanácsosa? A Szentlélek munkálja egyházát s a Lélek fölött 
nem rendelkezhetünk, csak kérhetjük „Dass hie auf Érden dér Hóit Christus 
in dem Haufen welcher Kirche heisst(l) táglich wirke, Siinden vergebe. . .“ 
(Form. Conc. VII.). „Die rechte Kirche stehet nicht auf Pralaten, ihres Gewal- 
tes halben, denn viele hohes Standes sind vöm Glauben abgefallen . . . Darum 
stehet die Kirche auf diejenigen, in welchen ist ein recht Erkenntniss Christi, 
cin recht Gonifession u. Bekenntniss des Glaubens und dér W ahrheit..." (U. o.) ' 
„Aber es wollten gemi die Wiedersacher eine neue römisohe Definition dér 
Kirchen habén, dass vrir sollten sagen, die Kirche ist die oberste Monarchia, 
die grösste, máchtigste Hoheit in dér Welt, darinnen dér römische Papst als 
das Haupt dér Kirchen aller Hohen und mederen Sachen und Handel welt- 
lichcr, geistlicher wie er will und denken darf, durcihaus ganz machtig ist, 
von welches Gewalt (er brauchs, missbrauchs wie er wolle) niemunds dispu- 
lieren, reden, oder mucken darf." (U. o.l

4. Mindebből következik, hogy reformáció egyháza a világ keresztyénsé- 
yének közösségében csak a szeretet és alázat: az ökumenikus gondolat jegyé
lten helyezkedhet el. A merev confessionalizmus római sajátság s nem egyez
tethető össze az ige alatt mindig újra megalázkodó magatartással. Az evangé
likus egyháznak számon kell tartania azt, hogy a reformáció törzséből több 
hajtás eredt. Ezeknek az ige megismerésében kell versengeniük. Akkor bizo
nyosan egymáshoz is közelebb jutnak. A protestantizmus gondolatát, amit a 
teológiai liberalizmus és kultúrprofestantizmus megüresített, új tartalommal 
kell megtölteni: a reformáció talaján nőtt keresztyénség közösségének kell ki
formálódnia belőle. Ez nem uniót jelent, hanem ökumenét.

5. Az egyháznak a világban való elhelyezkedése is a reformáció szelle
mében kell hogy történjék. Nem az egyház közjogi helyzetének, történelmi 
állagának, stb. megvédése a feladatunk, hanem a missziói parancs teljesítésé. 
Változó körülmények között, változó módszerekkel, de örök tartalommal. Az 
egyház a gyülekezetben él, mert a konkrét gyülekezet az egyház, — ezt 
sohase felejtsük el.

Az egyház léte sub cruee teeto, tanította Luther. Nem diadalmaskodó és 
uralkodó szervezet, hanem a hívők szeretetközössége. Élő gyülekezet



3. Az egyetemes papságról.
Korunk egyházi életének egyik jellemzője a laikusok mozgósítása. Ez a 

felfedezés** is azt mutatja, hogy milyen hűtlenül sáfárkodtunk a reformáció 
örökségével. Mert a reformáció egyik legdöntőbb tette volt, hogy eltörölte a 
jaikusok és klerikusok közötti különbséget és az egyházat a laikusok egyhá
zává, a hívők gyülekezetévé tetté. A középkori egyház tulajdonképpeni hor
dozói, reprezentánsai a klerikusok, a gazdagon tagolt hierarchikus szervezet, 
ft pápától le egészen a szerzetek harmadik rendjéig. Ezekről írja Luther a 
Schmalkaldeni Cikkekben: „Lehetetlen helybenhagynunk, hogy az egyház ők 
volnának, mert bizony nem azok. Hisz Istennek hála a hét éves gyermek is 
tudja, hogy mi az egyház, t. i. a szent hívők és juhok, akik az ő pásztoruknak 
hangját hallják. Azért a gyermekek így imádkoznak: hiszek egy szent keresz
tyén egyházat. E .szentség nem a karingekben, nem a hosszú kabátokban)!) és 
más ö szertartásaikban vagyon, miket a Szentírás ellenére kieszeltek, hanem 
Isten igéjében és az igaz hitben.“ (Masznyik ford.)

Ezért voltaképpen nem helyes a protestantizmusban laikusokról beszélni, 
(mert akkor szükségképpen klerikusokról is kellene beszélnünk), hanem az 
egyház népéről kellene beszélni, amiben persze a gyülekezet pásztorai és egyéb 
elhívott munkások is benne vannak. „Krisztus egészen világosan megtiltja, 
hogy bármelyik apostol felsőséget gyakoroljon a másik felett (Luk. 22, 25) . . .  
Szt. Pál világosan tanúsítja, hogy őt Péter sem nem ordinálta, sem nem kon
firmálta, sem meg nem erősítette; éppenséggel nem is ismeri el Pétert arra 
jogosítottnak . . . Pál minden egyházi szolgát egy sorba állít és tanítja, hogy 
az egyház több, mint a szolgák . . . Minthogy isteni jog szerint nincs különb
ség a püspökök és pásztorok nagy papok között, kétségtelen, hogy ha vala
melyik pap a maga egyházában alkalmas személyeket ordinál az egyházi hiva
talokra, az ilyen ordináció isteni jog .szerint érvényes és helyes .. . Ahol igazi 
egyház van, ott a hatalom is magvan egyházi szolgákat választani és ordinálni, 
mint ahogy szükség esetén a közönséges laikus is feloldozhatja a maga társát 
és pásztora lehet neki. (Melanchton: De potestate et primat'u papae. Masznyik 
ford.) Végül hallgassuk meg Luthert (A német nemzet keresztyén nemességé
hez c. iratban): „Valójában minden keresztyén a papirend tagja és közöttük 
nincs is más különbség, csakis a hivatal (elhívás) dolgában, mint Pál mondja 
(I. Kor. 12), hogy mindannyian egy test vagyunk, de minden tagnak megvan 
a maga külön munkája, hogy azzal szolgálja a többit . . . Azért a püspök fel
szentelő ténykedése semmi más, mint hogy ő az egész gyülekezet helyett és 
nevében a sokaságból, melynek minden egyes tagja azonos hatalommal bír, 
egyet kiválaszt és megbíz, hogy ama hatalmat a többiek helyett gyakorolja. . .“

  Mindezt összevéve: amikor a laikusok mozgósításáról beszélünk, ne feled
jük, arról van szó: az egész gyülekezdlnek meg kell elevedhie, papok, hivatalo
sok hivatalos szervezetéből — éjő gyülekezetté, élő testté kell lennie. Minden 
hivő hordozza az egyház ügyét a maga kelvén és a maga eszközeivel. A refor
mátort egyetemes papság elvének háromféle értelmében: Először, hogy min
denki a maga papja, közvetlenül járulhat Isten színe elé, nincsen szüksége köz
vetítőkre, közbenjárókra, mert egy a közbenjáró, a Krisztus. Azután, 'hogy. 
mindenki a maga hivatásában: a mesterember a műhelyében, a gazdaasszony 
a háztartásában, a gyermek az iskolában szent papi szolgálatot, Istennek tetsző 
munkát végez. Minden' munka istentisztelet — őzt Luther a szerzetesi élet - 
felfogással szemben hangoztatta. Végül, hogy minden tagja a gyülekezetnek 
felelős az ige tiszta hirdetéséért, a gyülekezet életéért. Nyilvánosan csak azok 
szolgáljanak az igével, akik erre elhivattak, — ám ezek egyáltalában nem csak 
lelkészek lehetnek, hanem a gyülekezetnek egyéb érre képzett és elhívást nyert 
tagjai is. Legyenek is .minél többen ilyenek. A most megindult úgynevezett 
laikusképző tanfolyamok, bibliaiskolák, slb. ezt a célt tűzték ki maguk elé.
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4. A keresztségről.
Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb teológiai vitája a keresztség körül 

kerekedett. Félreértették a vitatkozók szándékát, akik azt vélték, hogy pj 
talán a keresztség szentségének lebecsüléséről, vagy éppen a keresztség elleni 
támadásról van szó. Éppen ellenkezőleg! A keresztsét/ új és nagyobb meg. 
becsülése volt ennek a vitának a célja. Az alkalom pedig, ami a kérdést fel- 
vetette, az az új helyzet, amiben az egyház a szekularizmus (elvilágiasodás) 
mintegy százötvenéves folyamata révén került. A társadalomnak a középkor
ban, de még a protestáns orthodoxia és pietizmus idején is vitán felülinek 
látszó keresztyén jellege megszűnt. A közélet nagymértékű elvilágiasodásával 
együtt problematikussá vált az egyes ember magátólértetődő keresztyénsége is 
A keresztyén család patriarchális világa, meggyökerezelt szokásai a multié vál
tak. Kérdésessé vált az egyházba való „beleszületés" eddigi gyakorlata, a gyer- 
mekkeresztség is. Keresztelhet-e az egyház továbbra: is minden esetben gyer
mekeket akkor, ha ezeknek a gyermekeknek keresztyén nevelése, tehát hilre- 
jutásuknak emberi feltétele, a legkisebb mértékben sincsen biztosítva? E mö
gött az aggodalom mögött nem valamiféle baptista nézet húzódik meg, hanem 
éppen a keresztség nagyobb megbecsülésének a szándéka. Nyilvánvalóan a 
megoldás nem az lesz, hogy letérjünk a gyermekkereszt'ség útjáról, hanem az 
hogy megerősítsük a keresztség jelentőségét, felébresztjük és növeljük a szülők 
és keresztszülők felelősségérzetét. Mindezt úgy érhetjük el, ha sokat és helye
sen tanítunk a keresztség felől. Éhben nagy segítségünkre van a reformáció 
tanítása a keresztségről.

1. A keresztség szentség és nem varázslat. Isten kegyelmes és hatalmas 
cselekedete, amely megbocsátja a bűnt és üdvösséget ígér a bűnösnek. Nem 
varázsolja azonban azt át bűntolenné. „Az ember egészen tiszta és ártatlan, 
amennyiben a szentséget tekintjük. Ám ezzel nem mondottunk mást, mint
hogy bírja Isten jegyét a keresztségben; ez azt jelzi, begy bűnei mind halja
nak meg s ő is haljon majd meg kegyelemben s támadjon fel az utolsó napon, 
hogy bűn nélkül éljen örökké. Addig azonban, amiig mindez meg nem történt, 
s még e testben él, nincsen! bűn nélkül." (Luther: Serrnon von d. Taufe). 
Amit Isten cselekszik a keresztségben, az tökéletes és nem szorul emberi ki
egészítésre, t. i. a bűnbocsánal és azl örök élet ígérete. Ezt a kegyelmet azon
ban hittel meg kell ragadnunk, csak így lesz sajátunkká. „Itt. . . arról a kincs
ről van szó, amit Isten ad, a bit pedig megragad" (Nagy Káté).

2. A keresztség -éppen ezért feladat és elkötelezés, „Hogy a bennünk 
levő ó-ember naponként vízbefojtassék. . .“ (Kis Káté). Luther nagyon erő
sen hangsúlyozza a keresztelés szimbolikáját: a vízbemerítés és abból való 
kiemeltetés a bűnnek való meghalást és új éleire való feltámadást jelenti. Isten 
megöl és megelevenít, bűnt bocsát meg és új életet ajándékoz. Ezt az ajándé
kot azonban el kell fogadni s ez az elfogadás a hit. A hit pedig vajmi tevé
keny, buzgó dolog. Készséges engedelmeskedés1 az Űrnak, állandó harc a bűn
nel, az ó-ember megöldiöklése. Ebben a harcban páratlan vigasz a keresztség 
ténye: mint Anteus az anyaföldhöz, úgy nyúl vissza ehhez az erőtadó iidv- 
alaphoz a keresztyén ember. „Baptisatus sütni", ez a bizonyosság állít talpra 
a kísértések és elbukások között.

3. Nyilvánvaló tehát, hogy a keresztséget — a gyermekkeresztséget — 
követnie kell a hitben való oktatásnak, az iúj életben való meggyökereztetés
nek, az igével való állandó rendszeres élésnek, az úrvacsorával való láplálko- 
zásnak. Ez az, amit a szülőknek és keresztszülőknek egészen világosan meg 
kell mutatnunk s amit a szívükre kell helyeznünk. A reájuk bízott gyermek 
az üdvösség örököse; rajtuk múlik, emberileg, hogy ezt a drága örökséget el 
ne veszítse! “Egyedül a hit tesz méltóvá, hogy hasznosan fogadhassuk az üd
vös, isteni vizet. Hit nélkül semmit sem használ." (Nagy Káté). Hitet csak 
Isten adhat. Azonban mindent el kell követnünk, hogy á hitrejutás emberi 
feltételeit biztosítsuk. Ez a felelősség az egyház, a szülők, keresztszülők vállát
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; lerholi- Vállaljuk és hordozzuk szívünkön. Így becsüljük meg azt a drága 
kincset, amit Isten a keresztségben adni akar.

5. A gyónásról.
A g y ó n á s  g y a k o r la tá n a k  m e g é led és e  kétségkívül egyházunk ébredésének 

egyik örvendetes jele. Ahol ébredés van, ott középponti jelentőségűvé válik 
L bűn kérdése s ahol a bűn súlya megnövekedik, ott az emberek keresni kez
dik a .bűntől való szabadulás útját. A bűnbocsánat utáni vágy a gyónás felé 
fordítja a szorongó lelkiismeretek tekintetét. A reformáció tanítása értékes 
segítséget nyújt az ébredő egyháznak, hogy a gyónás gyakorlatát he lyes  e lv i  
alapvetéssel támassza alá.

1. A gyónás: a b ű n bocsán a t  e ln yerésérő l  va ló  s z e m é ly e s  m e g b iz o n y o s o d á s  
alkalma. Lényegében két mozzanatból áll, amint arra a Kis Káté klasszikus 
egyszerűséggel rámutat: a bűn megvallása és a feloldozás. Nem kétséges, hogy 
az evangéliumi gyónásban a hangsúly a z  u tóbb ira  esik. „Minthogy a feloldo
zás, vagyis a kulcsok hatalma szintén Krisztus által az evangéliumban szerzett 
segedelem és vígasztalás a bűn és a rossz lelkiismeret ellen, azért a gyónással 
és feloldozással éppenséggel nem hagyhatunk fel . . . A bűnök felsorolását azon
ban kinek-kinek hagyjuk szabadjára, hogy akarja-e vagy sem azokat elő
so ro ln i .. .“ (Schmalk. c. A gyónásról). Luther felfogására jellemző, hogy a 
gyónás kifejezést gyakran cseréli fel a feloldozás szóval, s így beszél közös 
és magán abszolucióról, amiből kitűnik, hogy számára éppen a feloldozáson 
van a hangsúly. Óvakodnunk kell tehát a gyónás lélektani síkban való fel
fogásától: hogy azért jelent megkönnyebbülést, mert az emb“r „kibeszélheti*1 
magát. Ez a lelki feltárulás valóban jelenthet megkönnyebbülést, de' magában 
nem adhatja azt a vigasztalást a megrettent lelkiismeretnek, amit a bűnbocsá- 
nat elnyerésének bizonyossága adhat meg egyedül. Isten mindenkinek meg
bocsátott a Krisztusban. De hogy nekem személy szerint is csakugyan meg
bocsátott, azt éppen a gyónásban, vagyis a  f e lo ld o zá s b a n  tudom meg.

2. A gyónás lényege, — mint minden igazi isteni ajándéknak — a z  ige. 
Ahogyan a vizet az ige teszi keresztvízzé, úgy a gyónásban is a döntő a fel
oldozás igéje: „Akinek megbocsátjátok . . .“ Is ten i  szó  e m b e r i  szá jból ,  e z  a fel
áldozás. Teljességgel jelentéktelen tehát az a gyarló emberi eszköz, aki szó
csöve Isten Lelkének. „Jegyezd meg tehát, amit gyakran mondtam, hogy a 
gyónás két részből áll. Az egyik az én művem és cselekedetem: szánom- 
bánom bűnömet s vigaszt és üdülést kérek lelkemnek. A másik cselekedetet 
Isten végzi, aki emberi szájba adott igéje által feloldoz bűneim alól. Ez a má
sodik a feljebbvaló és a nemesebb, ez teszi a gyónást gyönyörűségessé és 
vigasztalóvá.11 (Nagy' Káté).

Ha ezt meggondoljuk, akkor —• a magángyónás különös értékeinek meg
becsülése mellett — a k ö z ö s  g y ó n á s t  sem vetjük meg! Aminthogy az ébredés 
célja: az egész gyülekezet megélesztése, az egész gyülekezet éleiének megújítása. 
Nem varázslat a gyónás, nem cseréli ki az embereket, maradunk szegény bű
nösök, de megkegyelmezettek, megtelve vigasszal és erővel, örömmel és békes
séggel.

3. A feloldozás ajándékát és feladatát Jézus a  g yü lek eze tre  bízta . A refor
máció ezt az ajándékot is kiszabadította a klérus hatalmából és visszaadta a 
keresztyén' gyülekezetnek. Minden hivő gyakorolhatja a feloldozást, hiszen min
den hivő pap és Isten titkainak sáfára.

Évekkel ezelőtt tiszteletreméltó kísérletek történtek a magángyónás „szo
kásának11 felújítására. Nem vezethettek eredményre, mert baj az, ha a gyónás 
szokás. A gyónás: az élő gyülekezet életmegnyilvánulása, az ébredés gyümölcse. 
Erőszakolni nem lehet, magától kell a lelkeknek a bűnbocsánat után kíván
kozni. Ahol ez megvan, ott elérkezett a gyónás gyakorlásának ideje. Az evan
géliumnak ezt a drága ajándékát a reformáció adta újra a kezünkbe. Éljünk 
vele s használjuk helyesen.
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Ott, ahol megéled az egyház; mindig megnő az úrvacsora szentségénél 
jelentősége is. Nem véletlen, hogy templomainkban az utóbbi években ,egyr 
gyakrabban van megterítve az Űr asztala, s gyülekezeteink egyre jobban tanul* 
ják megbecsülni az oltár szentségét. Van olyan gyülekezetünk is már, ah0j 
vasárnapról vasárnapra kiszolgáltatják a szentséget és állandó közösség 'sereg* 
lik a kenyér és bor szent jegyei köré. Nem valamiféle mesterkélt „liturgikus 
reform** eredménye ez, hanem annak jele, hogy éled az egyház népe s meg. 
becsüli, újra felfedezi régi kincseit, az evangélium ajándékait.

A reformáció egyik legnagyobb tette az úrvacsora újra felfedezése -1 
ha szabad ezt így mondani — és érvényre juttatása volt. Természetszerűleg 
következik ez abból a reformátori elvből, hogy minden az ige és csak az 
„Ha igazán akarjuk a misét -ünnepelni és megérteni, akkor . . . Krisztus igéjét 
kell megragadnunk és megszívlelnünk, amellyel a misét (úrvacsorát) eben- 
(lelte!** (Luther: Sermon vöm Neuen Testamentj. A szentség is igehirdetés 
csak más eszközökkel, nem szóval, nyelvvel, hanem Isten rendelte elemekkel’ 
Nem mond újat vagy mást, amint, amit az írott igében olvasunk, amit a prédi
kációban hallunk, hanem azt erősíti meg. „Imhol ember, szóval hirdetem 
neked bűneid bocsánatát és az örök életet. . .  s hogy bizonyos felőle..., éle
temet adom, testemet és véremet hagyom jegyül és pecsétül néked; erről emlé
kezzél meg rólam.** (U. o.)(

A Nagy Kátéban Luther a lélek eledelének nevezi ezt a szentséget é-s 
méltán. Ezért buzdít fáradhatatlanul a minél gyakoribb élvezésre, ahányszor 
csak annak szükségét érezzük.

Ha jelenlegi úrvacsorái gyakorlatunkat a reformáció tanításához mér
jük, leginkább talán két vonásról kell megemlékeznünk, amelyek tekintetében 
nagyon sok tanulni és változtathivalónk van még.

Az egyik: Az úrvacsora örömünnep, A Bárány mennyei lakomájának 
(Jel. 19) előképe és elővételezése. Az elnyert bűnbocsánat bizonyosságának 
pecsétje, Isten irántunk való kegyelmes hajlandóságának fényes jele, a gyüle
kezet diadalmas hitvallástétele. Ürvacsorai gyakorlatunknak, liturgiánknak, 
igehirdetésünknek, magatartásunknak tehát örömtől sugárzónak, túláradóan 
ujjongónak kellene lenni. Általában is azt kell mondanunk, hogy hiányzik 
keresztyénségünkből a derű, az öröm, ez az igazi lutheri vonás, « éppen ébre- 
dési irányzatainkból nélkülözzük sokszor. A bűnbánat sohasem nyomhatja el 
a megkegyelineztetés örömét! Áll ez különösen az úrvacsora vételére. Az első 
keresztyénség fehér ruhában, virágokkal ékesítve ünnepelte az „örvendező 
hálaadás** (euc:harisztia“) szentségét. A reformáció felvette és továbbzengte ezt 
az örömhimnuszt. Csak akkor maradunk a reformáció népe, ha mi is rátalá
lunk erre a hangra.

A másik: az úrvacsora a gyülekezeti közösség kiváltképpen való alkalma. 
Alikor élje át a Krisztus teste a fővel s egymással, a tagokkal való egységét, ha 
nem akkor, amikor a közösen élvezett test és vér egyesíti a hiveke-t? Ez a 
vonás is kevéssé érvényesül még gyülekezeteinkben. Konferenciák, kisebb kö
zösségek gyakorolják ugyan s nyilván sok áldással a közös úrvacsoravétel 
közösségépítő alkalmát, -a gyülekezetek azonban még nem ébredtek ennek 
tudatára. Pedig: az első keresztyén gyülekezet naponként gyakorolta a kenyér 
megtörését — házanként! Az ehhez cs-atlakozó s ze re te t vend égség — ami aligha 
hasonlított „vallásos estjeinkhez** és „műsoros** teáinkhoz — mutatta, hogy 
milyen gyakorlati és kézzelfogható volt számukra a közösség megélése. A 
reformáció istentiszteletének szerves része az úrvacsora, nem függelék, amikor 
is sietve távoznak a hívek s csak néhány lélek marad magára az üres temp
lomban.

Sokat kell imádkoznunk azért, hogy Isten tegyen bennünket ismét örven
dező és Urunkban egymással egyesülő szent sereggé, úrvacsorái gyülekezetté.

6 . A z  ú r v a c s o r á r ó l .
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7. A földi javakról.
5" A reformáció örökségének meg nem becsülése mellett nem kevésbbé 

gigsKedelmes a reformáció üzenetének félreértése. Ez olyankor is fenyeget, 
Emikor álmoskönyvnek véljük a reformátorokat, akiknél bizonyosan mindenre 
v.,n használható recept. Az ilyen gondolkodásmód az egyház elerőtlenedésé- 

és a semper reformon elv .megtagadásának biztos jele. A reformáció: a  16. 
század nagy történelmi jelensége -st a reformátorok természetszerűleg koruk 
gyermekei. Mondanivalójuk örök érvényű tartalmától gyakran meg kell külön
böztetnünk az időt nem álló formát. S igen gyakran egyszerűen azt kell lát- 

jfnunk, hogy bizonyos kérdésekre, amik az egyház életében azóta bukkantak 
fel s lettek égetővé, nem adnak feleletet. Nyilván azért, mert nem is adhat
nak. Isten új s új leckéket ad fel népének az egyház történetében s ezeket a 
leckéket nekünk kell megoldanunk, a felelősséget nem lehet áthárítanunk 

fejeinkre, a reformátorokra.
Így van ez sok tekintetben éppen a korunkra jellemző nagy 'társadalmi 

átalakulások felvetette problémákkal is. Hiba volna, ha reájuk a reformátorok
ból várnánk direkt feleletet. Annak a kornak olyan gyökeresen mások voltak 
a társadalmi, gazdasági, stb. viszonyai, hogy ía mi kérdéseinkre feleletet a 

Reformátoroknál aligha találhatunk. Mégis, nagy elvi vonalakban eligazíthat
nak s ebben igen jó szolgálatot tehetnek az egyház ma élő népének. Botor 
•dolog volna Lutherrel érvelni mondjuk a kapitalizmus mellett, aminthogy ne
hezen lehetne hitvallás! iratainkból a szocializmust kiolvasni. Hiszen ezek a kér
dések jóval később formálódtak ki a történelemben. Azonban igenis jó taní
tást nyerünk a reformációtól a földi javak tekintetében általában,

Luther többször is foglalkozott a keresztyén ember gazdasági életével, 
a kereskedelmi élet erkölcsi kérdéseivel s különösen is élesen fordult az akko
riban lábrakapolt uzsorakamatszedés gyakorlata ellen. Kátéiban, főleg a tíz
parancsolat magyarázatában, világos útmutatást adott a keresztyén embernek 
a földi javakhoz való viszonyáról. Ebből a reformátort tanításból szerelnénk 
néhány vonást kiemelni.

A földi javak: pénz, jószág, stb. nagy veszedelmet rejtenek magukban. 
Az ember könnyen reájuk függeszti 'Szívét, beléjük feledkezik, bizalmát rájuk 
helyezi. A reformációnak ez a látása teljesen megfelel az evangéliumnak. A 
kereskedelemmel kapcsolatban Luthernek egészen gyakorlati elgondolásai is 
vannak: a kereskedelem szolgálat, melyért annyi haszon jár, amennyit a kö
zösségnek tett szolgálat megérdemel. Tiltakozik Luther az ellen, hogy min
denki annyit zsebeljen be, amennyit tud. Mindig szemmel kell tartani, mondja, 
a másik ember, a közösség érdekét.

A keresztyén ember életének anyagi kérdéseit Luther a lelkiismeretre 
.helyezi. A reformátort teológiában • olyan nagy szerepet játszó lelkiismeret itt 
is fontos mérték. Persze: az igéhez igazodó, megvilágosított lelkiismeret. Szó 
•sem lehet tehát arról, hogy az ember úgynevezett vallásos élete mellett legye
nek életének olyan területei, például a gazdasági élet, amelyek ki vannak véve 
■az ige irányító és ítélő mértéke alól. Az élet egység, hirdette a reformáció, 
s Isten az egész embert igényli.

Végeredményben a földi javak kérdését is a hit kérdésévé teszi Luther. 
A hit teológusa hogyan is tehetne máskép. A hit, az Istenbe vetett feltétlen 
bizodalom, nem tűr bálványokat a szívben. Nem tűri Mammon, az arany 
zsarnokságát sem, de elűzi az aggodalmaskodás árnyait is. És a hit, az enge
delmesség szeretetszolgálata odafordít a felebarát szükségletei felé. így vezet 
egészen konkrét döntésekre, miket persze nem lehet előírni. A maga korában 
•és az akkori társadalmi, gazdasági viszonyok között Luther néha egészen 
határozott útmutatásokat is adott. Ezeket azonban nem lehet minden további 
nélkül szolgai módon lemásolni, hanem keresni kell a hit mostani döntéseit.
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A reformáció nem adott gazdasági programmot, hála Istennek.. Az ige 
felé fordította figyelmünket és az igéhez köti lelkiismeretűnket. Hitet köve-  
tel s a hit útját járatja. Éppen ezzel lesz ma is megbecsülhetetlen szolgálatot

8. A keresztyén életről.
A reformáció nagy ügye kétségkívül a kegyelemből való megiyazulás volt 

Ennek a hangsúlyozása már akkor sok félreértésre adott okot. Hol marad 
a keresztyén élet, az engedelmesség, Isten akaratának teljesítése, a „megszen- 
teltetés“, — bibliai kifejezéssel élve — az „új ember" élete? Ezekre a kérdé
sekre már a reformáció megadta a feleletet; félreérthetetlenül és nagyszerűen 
A reformáció egyházának azonban újra meg újra tisztázni kell a kérdési- 
mi a hit és a jócselekedetek viszonya, mi az evangéliumi értelemben vett új 
élet, stb. A római kovász ott leselkedik az ajtó előtt s ha a kapun kiűztük 
visszasettenkedik a kisajtón. Résen kell tehát lennünk. Ebben segít a refor
máció tanítása.

1. Az evangéliumi új élet: a hit gyümölcstermése. Jó fa, jó gyümölcsöt 
terem, nem lehet rossz fának jó gyümölcse. Nem mesterkélt, kierőszakolt tehál 
az evangéliumi jócselekedet, hanem termés; magától jön a hitből. Ebből' kö
vetkezik, hogy felebarátunkkal való viszonyunk Istennel való viszonyunkon 
dől el. Amilyen közel vagyok Krisztushoz, olyan közel kerülhetek a másik 
emberhez.

2. Nem magunknak kell kitalálnunk, hogy mi jót is cselekedjünk, mert 
azt megmondotta Isten igéjében, közelebbről a tizparancsoldtban. Mikor Luther 
a jócselekedetckről ír könyvet, egyszerűen végigmagyarázza a tízparancsola
tot. A Kis Káté nagyszerű magyarázataiban benne van az egész keresztyén 
élet. Nem evangéliumi keresztyéniéig az, amelyik a „mit szabad, mit nem" kér
déseivel a farizeusi kauzisztika útvesztőjébe téved.

3. Nem az teszi a keresztyén életet, amit nem teszünk, hanem amit 
teszünk. Erre megint a Kátémagyarázat mutat reá. A látszólag tiltó parancso
latok valójában mindig pozitívumokat követelnek. Minden jó cselekedet fog
lalata a szeretet. Már pedig a szeretet ugyancsak pozitív valami.

4. Az evangéliumi keresztyénség jócselekedeteit a célzat különbözteti meg" 
különösképpen a törvény cselekedeteitől. Nem azért oselekszünk jól, hogy 
kiérdemeljünk vele valamit (üdvösséget), hanem azért, mert 'Isten parancsolta, 
s mert Ö már előbb szeretett minket. Hálánk és viszontszereletünk késztet 
az ő  akaratának teljesítésére. Így lesz az gyönyörűség nehéz iga helyett.

5. A megszenteltetés, a; új élet alanya: A Szentlélek Isten. Mi magunktól 
nem vagyunk képesek igazán jót tenni, ez a reformáció szilárd meggyőződése. 
„A természet képes arra, hogy valami módon külső cselekedeteket vigyen vég
hez .. ., de nem tud olyan belső indulatokat létrehozni, mint amilyen az isten
félelem, Isten iránti bizalom... stb.“ (Ág. H. XVIII. c.) Isten munkálkodik 
bennünk s teremti meg az új életet.

Groó Gyula.
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K ö z l e m é n y e k
Az 1849—50. egyházi esztendőben a finn perikőparend harmadik év- 

|  folyamának epistolái kerülnek sorra a püspökök értekezletének rendelkezése 
1  szerint. Legközelebbi, november 1-én megjelenő számunkhoz mellékeljük a 
! perikópa-táblázatot.
R  Nyár; számunk tartalmának örvendetes fogadtatását mutatja, hogy 
I  egyéni előfizetőink tábora szépen növekedett azóta.

Következő számunkban megkezdjük Budaker Oszkár lelkipásztorkodási 
|  sorozatának közlését, amelyet sokan örömmel várnak.

Korén Emil: /Kallódó lelkek nyomán c. könyve (ára: 3 ft.) áldott szol- 
I gíhtot/végez szórványokban és az anyagyülekezeti hivek felelősségének éb- 
I resztésében. A nyári alkalmatlan hónapokban eladott példányszám jelzi, hogy 
fc ebben a könyvben minden lelkész hasznos segítőtársat talál a szórványszolgá- 
f lathoz.

Szentháromság utáni 15. vasárnapnak, szeptember 25-ének szőszéki alap- 
í igéjéről (Lukács 10, 38—42) a Lelkipásztor 1948 márciusi száma közölte Szabó 
|  József igehirdetését, 1948 januári száma pedig meditációt.

A vallástanítás mai helyzete időszerűvé teszi a „Hogyan vezessek vasár
napi iskolát" c. módszertani könyvet. (Irta: Jung Emanuel, átdolgozta: Tekus 
Ottó és Veöreös Imre. Ára: 8 forint).

A kiadóhivatal az összetorlódott nyári levelezés megválaszolásával kap- 
; csolatosan türelmet kér.

Sajtóhibaigazítás.
Legutóbbi számunk Liturgikus Magatartás c. cikkében a 281. lapon az 

1. bekezdés 12. sorában „káosznak" helyett „káoszban", a 282. lapon pedig 
az 5. bekezdés 4. sorában „az asszonyok az hozzátartozók. . . “ helyett „az 

í. asszonyok a hozzátartozók . . . “ olvasandó.

K Ö N Y V T Á R B A N
J. I. ZSITKOV: EVANGÉLIUMI 

KERESZTYÉNEK A SZOVJETUNIÓ
BAN. Ref. egyház kiadása. 3.50 Ft.

Ritkán jelenik meg könyv, amely 
olyan széleskörű érdeklődést elégít ki, 
mint ez a 40 oldalas füzet. Hitelessé
gét biztosítja, hogy nem magyar em
ber írta, hanem az orosz evangéliumi 
keresztyének havi folyóirata, a Brat- 
szkij Vesztnyik (Testvéri Hírnök) ün
nepi számának a fordítása, 'amely a 
Szovjetunióbeli Evangéliumi Keresztyé
nek Tanácsának kiadásában az orosz 
evangéliumi mozgalom 80 éves jubi
leuma alkalmából jelent meg. Minde
nek előtt az a megállapítása nagyon 
fontos, hogy az orosz evangéliumi 
mozgalmak végső gyökerükben magá
nak az orosz népnek a leikéből fakad
tak és a külföldről beáramló evangé
liumi hatásoknak csatk másodrendű 
jelentőségük van. Az evangéliumi ke
resztyének mozgalmának nagyban és 
egészbon két ága alakult ki, az evan
géliumiaké és a baptistáké, amelyek 
1944 októberében Moszkvában egye
sültek. Amint múltjuk, a távolabbi és 
a közelebbi, elvonul előttünk, minden

idők egyik leghatalmasabb ébredése 
bontakozik ki előttünk, amelyről leg
többünknek sejtelme sincs. Ha Zsitkov 
az evangéliumi keresztyének számát 4 
millióra teszi, ez nagyon, óvatos becs
lés. A füzetben több helyütt említett 
Prochanov egy Berlinben tartott elő
adásában ugyancsak 4 milliót említett, 
de nem valószínű, hogy ez a mindkét 
ágában* épp a? előttünk levő füzet 
nyilvánvaló tanulsága szerint erőtől 
duzzadó mozgalom számszerűleg ne 
növekedett volna. Hiszen tudunk arról 
is, hogy az orosz evangéliumi keresz
tyének munkája már kiterjeszkedett a 
volt Kárpátaljára is. Zsitkov füzete 
különben nem egyoldalú, hanem bepil
lantást enged a pravoszláv egyház éle
tébe is. Jellemző rá az is, hogy pl. 
Tolsztojról tárgyilagos képet ad. Rá
világít arra, hogy vallásosságát nem a 
biblia, hanem a biblia fölött ítélkező ész 
alakította. Nagyon kívánatos volna, 
hogy az orosz evangéliumi keresztyé
nek folyóirata, a Testvéri Hírnök Ma
gyarországra is eljuthatna s épülhetné
nek rajta azok is, akik közülünk oro
szul tudnak. Dr. Podmanitzky Pál.


