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A gyülekezet imádsága

Imádságok a finn perikóparendhez
Szentháromság után 15. vasárnap.

örökkévaló, mindenható Isten! Segíts minket úgy élni ezzel a 
világgal, mintha nem élnénk vele, hogy ne kerüljünk a láthatók 
szolgaságába, hanem örökkévaló és mennyei kincseket keressünk és 
így elérjük az örök boldogságot a Te mennyei országodban. Ámen.

Légy áldott Istenünk, Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, hogy 
részünkre a mennyben múlhatatlan, szeplőtelen és elvehetetlen örök
séget biztosítottál. Urunk, .szakítsd el szívünket a földiektől és kap
csold azt egészen magadhoz, hogy mi egész szívünkkel keressük azo
kat a mennyei kincseket, amelyeket Te, minden jó ajándék adója, 
akarsz nekünk juttatni. Ádd nekünk Szent Lelked világosságát, hogy 
megértsük a Te akaratodat s add a Te erődet, hogy a Te igaz akara
tod szerint éljünk. A  te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.

Szentháromság után 16. vasárnap.

Szerető Mennyei Atyánk. Add nékünk kegyelmedet, hogy mind 
életünkkel, mind halálunkkal dicsőíthessük a Te Fiadat, Jézus Krisz
tust. Segíts minket, hogy ebben az életben örömmel szolgáljunk Néki 
azokkal az ajándékokkal, amelyeket Te adsz nékünk s készek legyünk 
a halálban is félelem nélkül az Ö kezébe adni magunkat, hogy 
örökké Ő nála lehessünk és láthassuk az Ő dicsőségét. Ámen.

Hálát adunk Neked mennyei Atyánk, hogy a Szent Lelket kül
deni akarod a mi szívünkbe, hogy ott lakozzék és halandó testünket 
megelevenítse. Könyörgünk Hozzád, ébressz fe l minket a lelki halál
ból és teremts minket új emberekké, akik szentségben és igazságban 
járnak a Te orcád előtt. Légy segítségül nékünk, hogy mindig meg
halljuk a Te igédet és kövessük azt, hogy ítéletre ne jussunk, hanem 
átmenjünk a halálból az életre. A  Te szeretett Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentháromság után 17. vasárnap.

Irgalmas Isten, őrizz meg minket a törvény szolgaságától. Add 
nékünk kegyelmedet, hogy Jézus Krisztus által megváltva, mint a 
Te gyermekeid szerétéiből szolgáljunk Néked engedelmesen és alá
zatosan. Légy segítségül nékünk, hogy kegyelmeddel soha vissza ne 
éljünk s ne használjuk azt meg nem tértségünk és hamis szabadsá
gunk takarójául, hanem szüntelenül Téged félve és szent akaratod
nak engedelmeskedve járjunk. Ámen.

Urunk, aki vizsgálsz és ismersz minket, vizsgáld meg a szívün
ket, próbálj .meg minket, ismerd meg gondolatunkat s ha utunk 
téves, vígy minket az örökkévalóság útjára. Istenünk, aki tudod,
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hogy szívünk gondolatai kora ifjúságunktól kezdve gonoszak, teremts 
bennünk tiszta szívet és az erős lelket újítsd meg mibennünk. Légy 
segítségünkre, hogy úgy harcoljuk a hitnek harcát, hogy egyre in
kább megújuljunk a Te hasonlatosságod szerint. A  Te szeretett Fiad, 
az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Szentháromság után 18. vasárnap.

Szent Isten, szerető mennyei Atyánk! Őrizz meg minket a test 
kívánságaitól, a szemek kívánságaitól és az élet kérkedésétől, s taníts 
minket szeretni és cselekedni a Te akaratodat, hogy el ne vesszünk 
a világgal és annak kívánságaival együtt,- hanem élhessünk örökké, 
a Te Fiad Jézus Krisztus által. Ámen.

Hálát adunk Neked Mennyei Atyánk, aki azt akarod, hogy 
minden ember üdvözöljön és a valóság ismeretére eljusson. Könyör- 
günk Hozzád: őrizz meg minket a kapzsiságtól, hogy el ne tévedjünk 
a hittől és át ne szegezzük magunkat sok fájdalommal. Légy velünk 
tanácsoddal, hogy semmit sem hoztunk e világra s nem is vihetünk 
innen semmit magunkkal, s hogy nagy nyereség az istenfélelem meg
elégedéssel. Taníts minket kegyelmed sokféle ajándékával sáfárkodni 
és egymásnak szolgálni azokkal az ajándékokkal, amiket Te adtál 
nékiiuk. Taníts minket, hogy ha úgy akarod, szüntelenül minden 
földit oda tudjunk áldozni azért, hogy Téged és a Te országodat 
megnyerjük. A  Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. 
Ámen.

Szentháromság után 19. vasárnap.

Űr Jézus Krisztus, aki alázatos szívű vagy, vezess minket a Te 
Lelkeddel, hogy jó sorsunkban soha ne büszkélkedjünk, szenvedé
sünkben és szorongattatásunkban reménytelenségbe ne sodródjunk, 
hanem megelégedjünk a Te kegyelmeddel,' hogy a Te erőd a mi 
erőtelenségünkhen teljesedjék ki. Ámen.

Szerető mennyei Atyánk, aki ismered helyzetünket és megeleve
nítesz minket, mikor lelkünk szorongattatásban van, könyörgünk 
Hozzád: tisztíts meg minket minden bűntől és szabadíts meg az 
ördög bilincseitől. Taníts minket magasztalni a Te nevedet és meg
szentelni a Te napodat. Segíts minket, hogy szüntelenül szolgáljunk 
Neked, hogy semmi nyomorúság vagy szorongattatás el ne szakasz- 
szón a Te szerelmedtől. Hallgasd meg imádságunkat Jézus Krisz
tusért. Ámen.

Fordította: Joób Olivér.
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Szentháromság után 16. vasárnap
Szószéit ige: Filippi i ,  19—26. Oltárt ige: János 5, 19—21.

'  EXEGESIS. Alapigénk kulcsverse a 21/a vers. Mit ért ez alatt az apos
tol? Fordításvariációk: „Christus ist mein Leben“  (Luther). „Für mich ist 
Christus das Leben und darum. . .“  (Menge). „Mihi vivere Christus est“  
(Vulgata), „Számomra az étet Krisztus1* (Káldí). „To me Iife ineans Christ“  
(Plümmer).

Az infinitivus .elé helyzelt articulus által az ige főnévvé lesz: „to dzén“ . 
Jogosak tehát a modern nyelvű fordítások, melyet „élet“ -iel (főnév) adják 
vissza az eredeti kifejezést.

A vers értelme: Az élet valósága, az élet forrása, az élet célja, az élet 
biztosítéka, egyszóval az élet összjoglalata számomra „Krisztus**.

„A halál előny** „to apothanein kerdosz**. Helyesen jegyzi meg Kálvin, 
hogy ez a szentírási hely kizárja azt a vélekedést, mint a „közbeeső állapot**, 
vagyis a fizikai halál és utolsó ítélet közötti idő alvás vagy öntudatlanság álla
pota volna.*

PARALLEL HELYEK. 21. vershez: II. Kor. 4, 16— 18; Jelen. 14,13; 
Róma 14, 8—9; Lukács 23,43; Cselek. 7, 59.

23. vershez: II. Kor. 5, 6. 8; Lukács 8, 38—39; János 14, 3, 17, 24.
24. vershez: Cselek. 20, 29,
BISPOZlCIÓ:. Főcím: Krisztus a hívők élete." 1. Az élet összfoglalata 

számunkra Krisztus. (21. v.)
2. Csak Krisztusnak szolgálva érdemes élni. (22. és 24. v.)
3. Krisztussal együtt lenni boldogság. (23. v.)
Vagy: Főcím: „Akár-akár".
1. A keresztyén bátran szembenéz, a halállal. (21. v.j
2. Halála óráját nem sietteti.
3. Amíg e testben él Krisztusért dolgozik.
MEDITÁCIÓ. 1. Minden elmúlik körülöttünk. A látható világra enyészet 

törvénye nehezedik. Ha az energia megmaradásának elve szerint nem semmi
sül is meg az anyag, hanem csak átalakul, korábbi léte és formája mégis 
megszűnik. Pusztulás vesz körül bennünket. Ha a sír fenekére tekintünk, mél
tán kétségbeeshetünk.

2. Krisztus azonban így szól: Én vagyok az élet! (János 14, 6.) Én azért 
jöttem, hogy életűk legyen és bövölködjenek! (János 10, 19/b. Én örök életet 
adok nékik és soha örökké el nem vesznek! (János 10, 28.\ Eltörölte a halált, 
világosságra hozta pedig az életet (dzóén) és halhatatlanságot (aphtharzian) 
az evangélium által. (II. Tim, 1, 10.; A hívő boldogan vallja: Élek többé 
nem én, hanem él énbennem a Krisztus. (Gál. 2, 20.) —  Örök életet adott 
nékünk az Isten és ez az élet az Ö Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; 
akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Tudjátok meg, hogy 
örök életetek van! (I. János 5, 11— 13.) — Krisztus életét bírjuk: Én vagyok 
a szőlőtő, ti a szőlővesszők.. .  Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 
(János 15, 5.) —  Egészen érzékelhetően közli velünk az Ő életét az Oltári-

* (A prédikációnkban e sokat vitatott teológiai kérdésbe ne menjünk
bele. Szerkesztő.)
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szentségben: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van 
annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. (Ján. (5, 54.)

3 Ezt az életet a halálban sem veszítem el. Igen eszméli,elő itt Schlalter 
magyarázata: „Krisztusnál (bei Christus) lenni, ezt nevezi így Pál: ÉLNI. 
Hogy Krisztus őt magához veszi, kinyilatkoztatja magát neki és közösségét 
ajándékozza neki, az eleveníti meg őt. Jézus jelenlétével ott van az élet. Azért 
ezt ember el nem veheti tőle. Kivégzése nem teszi halottá, meri Krisztustól 
semmi el nem választja. Azért hoz neki a meghalás ellenkezőleg nyereséget, 
mert az elválást megszünteti, amelyet a lest közte és Krisztus közölt okoz."

Ezért nem tud választani. Ha csak magára gondol, inkább Krisztushoz 
a dicsőségbe vágyik: Ez sokkal inkább jobb. De a maguk lábán járni még 
alig tudó gyülekezetek gondja, azon túla Krisztust még nem ismerő pogányök 
milliói, a további misszió szükségessége, a maradás javára billentik a mérleget.

Maradásra készteti józansága is. Tudja, hogy a vértanúhalált Krisztus 
tanítványának sohasem szabad kiprovokálnia. A múltú-koszorút senki sem 
ragadhatja erőszakkal magához. Ezért védekezik (Pál a bíróság előtt. (II. Tim. 
4, 16.) Perszé védekezése is Krisztusról szóló bizonyságtevés, mint Agrippa 
és Festus előtt. (Cselk. 26. Olv. Máté 10, 18.)

Krisztus tanítványa mindenkor kész a vérbizonyságtételre, de sohasem 
sietteti azt. Az őskeresztyén egyház nem ismerte el >a maya vértanújának azt, 
aki kihívta maga ellen a hatóság bosszúját. A vértanuság időpontját nem 
a keresztyének maguk határozzák meg, hanem Isten.

Melyiket válasszam? Sok esetben nem tudunk dönteni. Kétélű kérdés 
előtt állunk. Nem mindenkor kell sietni a döntéssel. Bízzuk Istenre az ügyet, 
mi pedig csendben, imádkozva várjunk.

Két lehetőség közül bármelyik következik be, a hívő keresztyén el tudja 
fogadni Isten Uezáből. Sőt javára tudja fordítani. Mert akik az Ist őri szere tik, 
minden javukra van. (Róma 8, 28.),

Kiszabadult-e mégegyszer Pál? (26. v.) Eldöntetlen egyházhistóriai kér
dés. Egyesek véleménye az, hogy rövidebb időre visszanyerte szabadságát, 
Keleten és Nyugaton (különösen Hispániában, a mai Spanyolországban) újból 
missizonáU és egy újabb letartóztatás után érte el őt a vértanú halál. Néró 
alatt fejezték le Rómában Kr. u. 64-ben a tűzvész miatt támadt nagy keresz- 
lyénüldözés idején.

ILLUSZTRÁCIÓK. Nincs különbség. Egy bennszülött azt mondta a misz- 
szionáriusnak, aki épen az örökéletről beszélt: Nincs különbség pogányok és 
keresztyének között, ezek is épen úgy meghalnak. A prédikátor némi gondol
kodás után így szólt: Barátom! Láttad a kormányzó palotáiét ott a tenger
parton? Igen, volt a válasz. Nos, mi van annak felső emeletén? A kormányzó 
lakása. Tele 'szebbnél-szebb dolgokkal. S mi van alól? A fogház, felelte a po
gány. Látod, szólt a misszionárius, de bizonyára azt is megfigyelted, hogy 
a palotának egy kapuja van. Ezen] az egy kapun lépnek be a kormányzó 
barátai, kik a kormányzó lakosztályára mennek, de ugyanazon a kapun veze
tik be a foglyokat is, kik a sötét pincebörtönbe jutnak. Egy kapu vezet ki 
a földi életből az örökkévalóságba; a halál kapuja Ezen az egy kapun át 
a hívők Krisztushoz a mennybe, a hitetlenek pedig a pokolba, a sötétség 
országába jutnak.

Boldog elköltözés. Bengel, a hívő lelkész, így szólt övéihez: „Ha meg
halok, ne csináljatok belőle nagy dolgot, mert ez csak épen olyan, minlha 
bementem volna a másik szobába és becsuktam volna magam után az ajtót, 
csak a ti szemeitek elől tűntem el, de élek tovább is.“

Ugyanaz a háziúr. „Ha meghalok, csak felköltözöm az emeletre a föld
szintről, de ugyan az alatt a fedél alatt, és ugyanannál a háziúrnál maradok."

Harmati Béla.
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Szentháromság után 17. vasárnap
Szószéki ige: Gal. 5, 1— 14. Oltári ige: Márk 7, 5—23.

MEGJEGYZÉSEK AZ ALAPIGE SZÖVEGÉHEZ. 1. v.: „A  szabadságra 
szabadított meg bennünket Krisztus*', azaz: azért szabadított meg, hogy szaba
dok is legyünk s maradjunk; „ezért ne hagyjátok magatokat újra szolgaság 
igájába fogni". —  6. v.: „a hit, amely a szeretet által tevékeny**, vagyis a 
szeretőiben mutatkozik meg életet formáló ereje (dünamisza). —  7. v.: a 
versenyfutásból vett kép: „jól nekiiramodtatok** (jó indulás, „ra jt"), de valaki 
illetéktelenül feltartóztatott (gáncsot vetett). Pál apostol többször is alkat 
mázzá a képet (pl. Gál. 2, 2; I. Kor. 9, 24; Róm. 9, 16; Fii. 3, 14), de termé
szetesen az egész összefüggés értelme ellenére erőltetni nem szabad, mintha 
a cé! elérése a mi erőfeszítésünkön múlnék. Ebben az esetben pl. nem a futás 
lendületén van a hangsúly, hanem a helyes irányon. Az akadályozás pedig ki- 
lendítés, eltérítés a helyes irányvonaltól, ennek következménye pedig az, 
hogy a célt most már semmiféle erőfeszítéssel sem lehet elérni. — 12. íz.: 
A körülmetélkedéshez való ragaszkodás Pál apostolban egy még ennél is 
nagyobb kultikus) teljesítmény gondolatát ébreszti; a megférfiatlanílást: ez 
pedig már nem csupán a zsidóságba, hanem a pogányságba való vissza- 
süllyedés.

MEDITÁCIÓ. A textus főtémája: a keresztyén ember szabadsága. A refor- 
mátori igehirdetésnek .egyik középponti kérdése, éppen ezért állandó viták, 
ellentétes értelmezések kereszttüzében áll, így hát mindig időszerű kérdés.

A galáciai gyülekezetek hívei Pál apostol igehirdetéséből megismerték 
a szabadságot, amelyet Jézus Krisztus szerzett, sőt bele is kerültek ennek 
éltető sodrába (7. v.). A törvény kísértése mégis kivetette és visszarántotta 
őket az evangélium élet vonalából. Pedig, aki egyszer megismerte Krisztust és 
az ő szabadítását, az ő megtagadása nélkül' nem térhet vissza többé a törvény
hez (4. v.j. A törvény cselekedeteket követel; ez azonban csak akkor szerez 
megigazulást, ha valaki az egész törvényt hiánytalanul megtartja (3, v.), külön
ben ítéletté, kárhozat hirdetőjévé válik. Nem lehetséges felemás kiegyezés: 
egy kevés törvény (cselekedet), a többit pedig elvégzi Krisztus. Az üdvösség 
útja nem kétvonalú (szünergizmus), hanem egyvonalú, még pedig egyetlen
vonalú, s ezért mindig éles, vagy-vagy elé állít: vagy a törvény, vagy Krisz
tus, —  vagy cselekedetek, vagy hit (kegyelem), —- vagy szolgaság, vagy sza
badság. —- A szabadságban és a szabadsággal élni azonban nem könnyű. 
Még aki megismerte Krisztust (Gál. 3, 1), azt is minduntalan a törvény 
(könnyebb) rabságába csábítja az ó-ember tehetetlenségének a kényelme (testi 
gondolkodásmód; a „szarksz** ereje). Azt gondolja, hogy az a néhány moz
dulat, cselekedet, amit megkölzött állapotában megtehet, mindenre elég. Ezért 
tudfa a pogányokból lett galáciai keresztyéneket is olyan könnyen megejteni 
a körülmetélkedés konkrét követelése.

A mai keresztyén ember számára is az evangéliumi szabadság igen1 gyak
ran csak üres jelszó, vagy annak az igazolására szolgál, hogy a neki kényel
mesebb, „testhez szabott** utat választhassa (13. v.). Ez az út pedig ma is 
a cselekedetekből való megigazulni akarás útja, de persze mindig csak bizo
nyos konkrét cselekedetek, mindig csak a törvény egy részének a kiragadá
sával. Ma ez a római katolicizmus és a konkrét cselekedeteket produkáló, ú. n. 
„gyümölcstermő** kegyességi forma kísértéseiben jelentkezik. A római kato
licizmus kovásza állandóan erjeszti a mi evangélikus keresztyénségünket is 
(9. v.). Azt mondhatni, hogy minden keresztyén ember természeténél fogva 
r. katolikus, tehát rabszolga. Ez a „természetes keresztyénség"; az igazi ker.esz- 
tyfénség azonban éppen ezzel a természetes hajlammal ellentétes. (Vigyázzunk: 
prédikálásunk ne váljék a római katolicizmus elleni handabandázó polémiává; 
az ilyesmi ugyancsak római katolicizmus!) A tanácstalan keresztyének „mit
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cselekedjünk*' kérdésére ma igen könnyen a megtérésre hívó szó válik azzá 
a csapdává, amivé a galáciabelieknek a körülmetélkedés ószövetségi tör
vénye lett.

Alapigénk üzenetének pozitív irányára a 8. v. igazít rá: „aki titeket hív“ . 
Az örök nyugtalanító és önmagunk igazolását kereső kérdésre a megnyugtató 
feleletet nem adhatja a törvény (Jézus is csak azoknak felelt a törvénnyel, 
akiknek önhittségét össze akarta törni), —  hanem csak ez az ige: „higgyetek 
abban, akit Isten küldött** (Ján. 6, 28— 29). Ez a visszatérés ahhoz, Aki sza
baddá tett; újra elindulás a helyes irányban. Itt van a szabadság, amelyre el
hivattunk (13. v.). Üjra meg kell hallanunk a hívó szót, és minden fontos
kodás, aggályoskodás nélkül engedelmeskednünk neki. Ez nem cselekedet, ha
nem éppen azokról a cselekedetekről, amelyekben bizakodtunk. De
ez a hit azután mégis cselekedeteket terem: mert ez az a hit, amely a sze
retet által tevékeny (6. v.). Van hit nélküli szeretet is; mi sokszor ilyen szere- 
tetet hirdetünk, amikor áldozatkészségre buzdítunk, amikor gyülekezeteink, 
egyházunk jövőjét anyagi vonalon biztosítani szeretnék. (T. i. abban az eset
ben, ha nem a hitből fakadó áldozatkészséget hirdetjük és várjuk. —- Szer
kesztő.) Hát ez nem a törvény kovásza? A hit és ennek cselekedetei azonban 
Isten Szendéikének ajándéka, munkája, és ennek feltétele pedig a Jézus1 Krisz
tusról s az ő szabadításáról, —  a bűn, a halál és az ördög rabságából történt 
szabadításról szóló prédikálás: az evangélium hirdetése,, a kereszt botrányá
nak csorbítása nélkül (11. v.). Az, hogy Isten előbb szeretett minket, azért 
szerethetjük mi is Öt és embertársainkat (14. v.); és ezért lehetséges az, hogy 
a szabad keresztyén ember mégis szolgává lesz, de nem a törvény szolgájává, 
hanem embertársai, felebarátai szolgájává, a szeretet által tevékeny hite révén.

Vegyük figyelembe- a kijelölt evangéliumot is (Mk. 7, 5—23'(, amely 
az emberi rendelések, törvények hiábavalóságát hirdeti az üdvösség szem
pontjából; úgyszintén-az óegyházi evangéliumot is (Luk. 14,1— -11): a szombat
napi gyógyítás egyik példája a törvénytől való szabadságnak, •— az alázatos
ságra hívó ige pedig az önmagunk (cselekedeteink) igazságától való meg 
szabadulás szükségességét hirdeti. Wiczián Dezső dr.

Szentháromság után 18- vasárnap
Szószéki ige: I. Jón. 2, 15— 23. Oltári ige: Márk 10, 17—27.

János a 2. fejezetben ellentét-párokkal világítja meg mondanivalóját. 
Alapigénkben néhány sajátos értelemben vett kifejezést használ. 15. v. koz
mosz c= nem tárgyi, hanem személyes értelemben, a világ. Személyekről beszél, 
akik felelősségrev-onhatók cselekedeteikért. Itt arról a világról beszél, amelyik 
elvetette Krisztust, hé agapé tu patrosz =  gén. obj. és subj. értelemben egy
szerre. Erről később beszél János a 4. fejezetben: Isten előbb szeretett minket. 
16. t>. aladzoneia == gőgösség, kérkedés, csalás, tu biu =  nemcsak egyes élet
megnyilvánulások, hanem az egész éhet. 18. v. hé eszchaté hóra =  János sajá
tos kifejezése Jézus visszajövctelének közvetlen közelségére. Antichrisztosz =  ezt 
a kifejezést is csak János használja. Az antikrisztus az, aki jogtalanul Krisz
tus helyére állítja magát, tagadja a Krisztust, t. i. azt, hogy Jézus a Krisztus 
és hadakozik ellene. Antichrisztöi =  v. ö. 4, 1— 6 hamispróféták, azok, akik 
a gyülekezetből kerültek ugyan ki, de tagadják, hogy Jézus a Krisztus. Azt 
fejezi ki, hogy a hamis próféták az antikrisztus képviselői. 20. v. chriszma 
=  kenet, ebből a szóból származik a chrisztosz. Itt magyarra lefordíthatatlan 
szójátékkal állítja szembe az antichrisztoi-t és azokat, akiknek chriszmá-juk 
van a chrisztosz-tól. Hogy ez mi, azt nem részletezi, inkább arról szól, hogy 
akinek kenete van, az felismeri az antichrisztoi-t. (A Nestle-féle szövegben 
nem oidate panta, hanem oidate pantes áll, ezek szerint a chriszma a Szent



lélek azon ajándéka, amellyel a keresztyén ember képes felismerni a hamis 
tanítást, v. ö. 2, 27; 4, 2— 3!)

Az evangéliumi perikópa (Márk 10, 17—27) azt mutatja, hogy az első 
parancsolat a perikópa főgondolata, ez megegyezik az óegyházi evangélium 
(Mt. 22, 34— 46) főgondolatával is. Így foglalhatnánk össze alapigénk mondani
valóját: mindennél jobban szeresd az egy igaz Istent, Jézus Krisztus Atyját.

Három ellentétpárban fogtalhátjuk össze az alapige tartalmát:

1. A világ szeretete —  az Atya szeretető,. A kettő nem fér össze, egymást 
kizárja. Ami a világban van, a bűn alatt van. A testnek, a szemnek a kíván
sága, azaz a bűnös ember a maga vágyai szerint rendezi be az életeb ezért 
beszél János arról, hogy a világban az „élet kérkedése" van. A világ azt 
tartja igazi és helyes életnek, ami az ember vágyainak, a kielégítését célozza. 
Nem véletlenül beszél itt az Atyáról: az Atya áll szemben azzal a világgal, 
amelynek nem kell a Krisztus. Ez a világ Isten ítéloto van: el fog múlni. 
A kívánság is el fog múlni! Itt talán arról van szó, hogy az utolsó ítéletkor 
már senki nem akarja a maga kívánsága szerint berendezni a világot, min
denki látja majd, hogy az a jó, amit Isten akar, de csak az marad meg 
örökké, vagyis az üdvözűl, aki Istennek az akaratát cselekszi már az ítélet 
előtt is.

2. Az antikrísztusok —  és akiknek „kenetük“ van. Itt az utolsó óra, az 
eszchaton. Ez nem azoknak az önámítása, akik így akarnák magukat „vigasz
talni" egy elvesztett „jóvilág" fölötti bánatukban, hanem Istennek a kijelen
tése. Jézus visszajövetele közel van. De éppen ebben az időben támad belülről 
a gyülekezetből is veszedelem: az antikrísztusok, a hamis próféták jönnek és 
ámítják az Isten népét. Itt ne csak a szektákra gondoljunk, hanem arra is, 
hogy a gyülekezeten belül támadnak hamis próféták, akik nem Istennek 
Jézusban megjelent kegyelmét hirdetik, hanem valami szent élet szabályait. 
Az antikrísztusok maguk is az utolsó idők jelei. Ezzel szemben áll a gyüle
kezet, azok, akiknek „kenetük" van. 2,7. 27, valamint, János 14, 26 alapján 
azt kell mondanunk, hogy ez a kenet a Szentlélek ajándéka; éppen az Evan
gélium, amely által a Szentlélek képessé tesz minket arra, hogy különböztes
sünk az igaz és a hamis tanítás között.Ehhez csatlakozik a harmadik ellen
tét-pár:

3. A hazugság —  és az, igazság. Nem elvont fogalmakat állít szembe 
János és nem állítja, hogy ez és ez a hazugság, ez meg az igazság, hanem 
arról beszél, hogy ki a hazug és ki az, aki igazat mond. A mérték: a hit
vallás. Aki vallja, hogy Jézus a Krisztus, az szól igazságot, aki tagadja, az 
hazugságot. Az antikrisztus tagadja a Fiút, de ezzel az Atyát is tagadja, mert 
nincs mást Isten, csak a Jézus Krisztus Atyja. A gyülekezet ismeri (!) ezt 
az igazságot, hiszen a keresztyén gyülekezet a Krisztus gyülekezete. János 
mégis elmondja, nekünk is el kell mondanunk. Ezen a ponton van mindig 
a nehézség: gyülekezeteinkben nagyön sokan vannak, akik nem látják annak 
döntő jelentőségét, hogy Istent egyedül Jézus Krisztusban ismerhetjük meg.

Mivel az a célunk, hogy akik igehirdetésünket hallgatják, Istent, a Jézus 
Krisztus Atyját mindennél jobban szeressék, Istenről magáról kell prédikál
nunk arról, hogy ő más, mint a múlandó, bűnös világ, az ő akarata a jó 
és helyes; Jézus visszajövetelét, annak közelségét kell prédikálnunk és újra 
csak azt, hogy Istent egyedül Jézusban ismerjük meg (I. Kor, 2, 2).

Muntag Andor.
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Szentháromség után 19, vasárnap
Szószéki ige: 11. Kor. 12, 2— 10. Oltári ige: Luk. 13, 10— 17.

A kijelölt szakasz két részből áll. Pál annak kifejtésével kezdi, amelyről 
előre mondja: „nem használ nékem". Az 5. vers hozza a fordulatot. Nem élmé
nyei, látomásai és kijelentései, hanem „gyengesége" lesz a téma. Élményeinek 
gazdaságáról úgy beszél, mint egy rajta kívül álló ember dolgairól. Amikor 
magáról szól, nem marad más témája, csak a gyengesége.

Az igehirdetés feladata tehát az, megmutatni, hogy lehet -erőtelenségekben 
gyönyörködni, gyengeséggel dicsekedni, vagyis a hybris (gőg, elbizakodottság) 
feladásán keresztül hogyan munkálkodik Istennek ereje az emberi gyenge
ségben.

Kiinduló pont tehet az apostol személye. Korinthusban úgy alakult a 
helyzet, hogy látszat szerint az apostolnak nem marad más lehetősége, mint 
a hamis apostolok dicsekedésével szemben felvonultatni a maga dicsekedését. 
Nemcsak személyéről van szó, hanem apostoli tekintélye forog kockán. Ellen
felei az „áln-ok munkások" (11, 13), nemcsak személyes megjelenésének hátrá
nyait próbálták kiaknázni (10, 10), hanem lelki tapasztalataiknak bőségét is 
hangoztatták az apostol józanságával szemben. Mivel tudja apostoli tisztét, 
működését igazolni? Nem immanens síkon keresi. Nem igazolására szól, 
Damaszkuszi útiélményét, ahol az Urat látta (L Kor. 9, 1\- és ahol elhívását 
nyerte, nem említi. Bizonyos irónia van a dicsekedésében. Kauchaomai a 
dicsekedésnek vulgáris1 formája. A magaméval való hencegés. Ez az emberi 
viselkedés. Magamban látni erőmnek, érvényesülésemnek, sikeremnek a forrá
sát. Mennyire távol áll ez Páltól.

A látomásokról nem tudunk sokat szólni. Az apostol nagyon szűkszavú. 
Isten különös közelségébe került, nem akaratának megfeszítésével vagy valami 
különös gyakorlati módszer folytán, hanem „ragadtatott". Veszélyes dolog, 
hogy általában nagyon lebecsüljük azokat a rendkívüli extatikus jelenségeket, 
amelyek az első keresztyének életében megvoltak, másrészt itt a kíváncsiság
nak határt szab az, hogy maga mondja, nem szabad kibeszélni. Személyének 
a körülírása is ezt a célt szolgálja (2. v.). Nyilvánvaló, hogy nem az extá
zisbán levő, hanem az apostoli -Pál jöhet számításba a gyülekezet szem
pontjából.

Azt megértjük, hogy nagy dolgokért a személynek sokszor háttérben kell 
maradni, de ha az egyházról van szó, mégis -megkíséreljük megvédeni. Fel
soroljuk munkáját, áldásos hatásait az élet területén, kulturális teljesítmé
nyeit, nagy egyéniségekre gyakorolt hatását. Nem gyengeségével dicsekedünk. 
Pál pedig mindezt esztelen dicsekedésnek mondja. EÍhívatásának, mely Korin
thusban is „sok tűrésben, jelekben, csodákban -és erőkben bizonyította meg 
magát" (12, 12), nincs más célja, mint Krisztus dicsőítése. Ö, a semmi (11), 
nem akar más lenni, mint „Hohlraum", amelyben Krisztus ereje munkálkodik.

Isten külön is gondoskodott arról, hogy el ne bízza magát. Szkol-opsz: 
cölöp, tövis, szálka, Schlatter szerint a kereszt egy synonymája adatott tes
tébe. Mi ez? Testi kísértés? bűnös hajlam? betegség, Gál. 4, 14— ! 5-re támasz
kodva szembetegség? vagy mindeni előbb említett szenvedése, üldöztetése? 
Az -omnc genus tentationis, pars animae nondum regenerata? (Calvin.) Hatása 
csak akadálya apostoli munkájának, mint a kutya nyakába akasztott kölönc? 
vagy gyötrehnes szenvedése a testnek és a léleknek -s ezért tövis? Meg kell 
annál maradnunk, hogy maradandó, kínzó, gyengeségét állandóan szeme -elé 
táró fényező az apostol életében. Lényegesebb a mibenléténél az eredeté és 
célja. A Sátán műve. Nem szépíti. A teljes képhez hozzátartozik, hogy „ada
tott". A didomi alanya pedig Pálnál mindig Isten, ö  tehát nemcsak megtűri 
a Sátán működését az apostol életében, -hanem rajta keresztül cselekedni akar
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az apostollal. Kolafidze: gyötörni, arculiilm, ököllel verni, megszégyenítő 
figyelmeztetés, hogy el ne bizakodjon.

Megaláztatásához járul imájának meg nem hallgatása. Maga nem tudja 
eltávoztatni a tövist és az Úrtól remélt segítség is késik. Az eredményesebb 
munka érdekében könyörgött ismételten, és az Ür mégis meghagyta a tövist.

Az igazi imádkozáshoz hozzálartozik annak a meglátása, miért nem talál 
meghallgattatásra. Tulajdonképpen Isién nem utasította el Pált. Az „elég" 
azt bizonyulja, hogy teljes bőséggel meghallgatta őt. Pál gyengeségét a z . evan
gélium ügye szempontjából fogyatékosságnak, negatívumnak látta, és azt az 
ígéretet kapta, hogy ezt Isten fogja pótolni, nem szolgája erőielenségének el
hárításával, hanem úgy, hogy éppen abban fejti ki a maga erejét. Az emberi 
gyengeség területén jut teljességre Isten kegyelme a maga dynamisúban. A hit 
számára megvilágosodott a tövis Istentől adott értelme. Két gyakorlati követ
kezményben mutatja ezt meg:

a) „nagy örömest dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel". Ezek a sza
vak azt bizonyítják, hogy nem az Úrnak van szüksége a szolgájára, hanem 
a szolga szorul teljes mértékben Urára. Gyengesége ígéret arra, hogy az Űr 
lakozást vesz nála. Állandóan vele marad.

b)  „Gyönyörködöm az erőtel,enségekben. . stb. Reménységét, épp úgy, 
mint apostolságát, nem magára alapozza, hanem Krisztusra. Ezért megingat
hatatlan. Pál magában erőíelen semmi, de Krisztusban erős.

Nem Pál kerül így az igehirdetés központjába? Ha tanulunk tőle, meg
tanít arra ztust hirdessük itt is Pál helyett.

Krahlinjr Dániel.

Kello Gusztáv 
1882 május hó 28-án, Bártfán született. Alsófokú tanulmányait szülő

városában, a középfokúakat Eperjesen végezte. A teológiai képesítését Eper
jesen és Németországban a rostocki, jénai és lipcsei egyetemeken szerezte. 
Lelkésszé 1908-ban, Budapesten szentelték. Segédíelkészi szolgálatot Szarvason 
és Antaifalvám teljesített. 1909 augusztus 1-én a szarvasi nagy evangélikus 
gyülekezet egyhangú bizalma lelkipásztorául hívta el. Ennek a gyülekezet
nek lelkipásztoraként 37 esztendőn át szolgálta az Urat a Tőle kapott gazdag 
lelki ajándékokkal, 1946 október 1-én történt nyugalomhavonulásáig. A békési 
evangélikus egyházmegye 1942-ben esperesévé választotta, amely tisztséget, 
hanyatló egészségi állapotára való tekintettel 2 év után letette. Isten 1944 
decemberében nehéz szenvedéssel látogatta meg. E keresztet csendben. Isten 
akaratán megnyugvó lélekkel hordozta 1950 június hó 10-ig, amikor Isten, 
imádsága meghallgatásaképpen, magához szólította.

Kellő Gusztáv a csak a gyülekezetének élő lelkipásztor mintaképe. Azt 
tartotta, hogy Isten az ő szarvasi nyáját bízta rá s neki a vett megbízatás
hoz híven ezt a gyülekezetét kell teljes szívvel. szolgálnia. Ezért nem töre
kedett magasabb egyházi tisztségekre, noha szeretetreméltó egyénisége, ké
pessége és imagasfokú felkészültsége erre alkalmassá tették volna. Ezért nem 
vitt szerepet a magasabb egyházi szervezetek gyűlésein, sem. Neve, munkás
sága, élete teljesen, összeforrt .a szarvasi gyülekezet nevével és történetével. 
Ennek a gyülekezetnek volt teljesértékű, csupaszív lelkipásztora. Igehirdetés© 
mindig a szíveket kereste és találta meg.

Gyülekezete lelki épülése volt igazi vágya, öröme. Ezért volt odaadó 
munkása, majd gyengülő egészségi állapota idején megértő támogatója min
den be-imissziói megmozdulásnak és tevékenységnek. Lelkes támogatója volt
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az ifjúsági munkának. A pogánymisszió szívügye volt. Nevéhez fűződik a 
szarvasi evang. külmissziói fiókeigyesület életrehívása, majd más gyülekeze
teket is serkentő tevékenysége.

őszinte öröme volt akkor is, amikor a m á s o k  munkája nyomán látta 
épülni Isten országát a gyülekezetben. Akkor, amikor ő már kidőlt s csak 
szemlélője lehetett a munkának. Ebben az állapotában sem volt azonban tét
ien. Mindennapi áhítattartáshoz szükséges elmélkedéseket fordított és imád
ságaival erősítette a gyülekezetépítő munkát.

Legyen áldott Isten, hogy őt is elkükiötte munkásnak az ő szőlőjébe.

Kiss György.

Podhradszky János 
Aho! keresztvízre tartották 1876-ban, ott ravatalozták fel 1950 július 

14-én. Toldáson született s ugyanott hunyt el, de megadatott neki az a kegye
lem, hogy élete legnagyobb részét, 41 évi szolgálatából 37 évet is ott tölt
sön. Mint a fiatal erdőben megmaradt magfa kidőlése, az ő elhunyta is egy 
lezárult korszak egykor viruló, gyümölcsöző életére tereli a figyelmet. Az a 
korszak más volt, mint a mostani. Más volt a teológiai Iránya, más volt 
benne a tevékenység ismérve és más volt az ambíciója, mint a. mainak. 
A lelkészi szolgálat a régi vágányokon kimérten haladó igehirdetés mellett 

•a köz életigényeinek szolgálatában kereste s találta munkaterületét. Gyüleke
zeti és községi érdekek támogatása (sokszor kemény harc), pontos admi
nisztráció s a „mindenek ékesen és jó rendben tartassanak" elv szem előtt 
tartása volt a lelkészi tevékenység egyik fő motívuma. Ebben a korszakban 
Podhradszky János szülőfaluja igen kiváló fiának, egyháza mintaéletű lelké
szének bizonyult, akire csak tisztelettel és Szeretettel lehetett nézni.

Parochus szolgálatát Szentetomyán kezdte, ahonnan 4 évi működés után 
szülőfaluja hazahívta, hogy ifjú kora lendületével szolgálja népét. E melllett: 
főesperes, kerületi gyámintézeti és számvevőszéki elnök, egyetemes presbi
térium és bizottságok tagja. Lelkésztársaihoz mindenkor testvér. Szláv neve 
ellenére igazán magyar. Udvariasságban és figyelemben példaadó. Szerette az 
embert, az állatot, a virágot. Vendégeit mindig személyesen fogadta a mar- 
ionvásári állomáson. Méltán mondta ravatalánál Szabó József püspök, hogy 
Péter hitével, János szeretetével és Jakab gyakorlati érzékével hallgatta 
az Urat.

A gazdasági élet iránt érzékkel bírva, helyesen értékelte .korának libe
ralizmusát, ezért a szövetkezeti eszme propagálója lett szóban, de főleg 
tettekben. Majdnem a székely kaláka mértékéig tudta összefogni a község 
népét a szövetkezeti gazdálkodás érdekében. Ezt jutalmazta az akkori Hangya 
vezetősége nagymérvű tordai építkezéseivel.

Mindez már a múlté. De a gyülekezet jelen hitélete beszél arról éke
sen, hogy Podhradszky János igehirdetése áldott útkészítés volt s ez teszi 
emlékezetét Isten szerint is álflottá.

Fúria Zoltán.
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Munkakör mozgás, életkor 
egyházunk lelkészt karában

1. Egyházunkban jelenleg kereken 500 lelkész működik. 450-en 
Önálló munkakörben, 50-en mint segédlelkészek.

A  lelkészek 69%-<i működik parókusi, 15% -a vallástanítói, 10%-a 
segédlelkészi, 6%-a kerületi, ill. országos munkakörben.

A  gyülekezethez való viszony szempontjából legkedvezőbb a 
munkaköri arány a Dunántúli Egyházkerületben. I t t  a lelkészek 
83% -a működik parókusi munkakörben.

2. Az önálló munkakörben szolgáló lelkészek többsége tíz évvel 
ezelőtt nem működött ugyanabban a munkakörben, ül. ugyanazon 
a munkahelyen, mint amelyben, ill. ahol jelenleg működik. Ezeknek 
a lelkészeknek a száma 227. Közelebbről nézve: 188 munkahelyen 
történt mozgás, 39 az ú j munkahelyek száma.

Legnagyobb volt a mozgás a Tiszai, a legkisebb a Dunántúli 
Egyházkerületben.

3. Az önálló munkakörben működő lelkészek átlagos életkara
15 év. A  segédlelkészekkel együtt a lelkészek átlagos életkora. 
43 és fél év.

4. Az egyetemi hittudományi karon (1923— 1950) 456-an végez
tek. A  végzettek közül éppen 100-an nem működnek egyházunkban.

5: Az egyházunkban jelerfleg működő lelkészek 71%-a az egye
temi hittudományi karon tette le utolsó teológiai vizsgáját.

6. Az egyetemi hittudományi karon 9 nő tett záróvizsgát. Közü
lök jelenleg 4 teljesít vallástanárnöi szolgálatot.

*

Az előbbi tételekhez alapul az a lelkészi névtár szolgált, amely a Lelki- 
pásztor július—augusztusi számában jelent meg. Vagyis e tételek arra a hely
zetre vonatkoznak, amely 1950 közepén volt. A névtár, amint ezt a beveze
tője is megmondta, nem kívánkozik a hibátlanság mércéje alá. Ehhez képest 
az ebben a cikkben közölt statisztikai adatok sem kifogásolhatatlanok.

Vizsgálódásom másik pillére az 1940-beli egyházi névtár. Amikor tehát 
e cikk arra utal, hogy mi volt a helyzet „tíz évvel ezelőtt", akkor az 1940-e« 
névtár adatairól van szó. De persze azokat egyházunk mai területéhez viszo
nyítottam.

A cikkben együtt számítom a vallástanító lelkészeket, a vallástanárokat 
és a vallástanárnőket; összefoglalóan a „vallástanító lelkész" szóval jelölöm 
őket. A „parókusi munkakörben álló lelkészek" csoportjába sorolom azokat, 
akik egyházközségi lelkészi hivatalt vezetnek, még akkor is, hogyha egyéb
ként időleges a megbízatásuk, tehát a névtárban esetleg mint segédlelkészek 
szerepelnek. Az „önálló munkakörben álló lelkészek" közé a következő cso
portokat számítom: 1. parókusi munkakörben állók, 2. vallástanítók, 3. egyház- 
kerületi, ill. országos (egyetemes) munkakörben működők.

Rövidítések: pl. =  parókusi munkakörben működő lelkész, vtl. =  vallás- 
 tanító lelkész (a fenti értelemben), sl. =  segédlelkész, kér. ill. orsz. =  egy
házkerületi (központi), ill. országos (egyetemes) munkakörben. álló lelkész, 
ma = maradt (vagyis 1940-ben ugyanazon a munkahelyen, ill. ugyanabban
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a munkakörben szolgált), mo. =  mozdult (1940-ben még nem szolgált ugyan
azon a munkahelyen, ill. ugyanabban a munkakörben), új =  ,1940 óta létesült 
munkahelyen szolgál; az egyházkerületek jelölése: B =  Bányai, Di =  Dunán- 
inneni, Dt =  Dunántúli, T =  Tiszai.

*

1-hez. Egyházunkban a névtárbeli adatok szerint 1950 közepén 
497 volt a működő lelkészek száma.

A  névtár egyetemes, ill. országos munkakörben állónak 14 lel
készt jelöl, de helyes dolog számbavennünk, hogy rajtuk kívül má
sok is végeznek országos jelentőségű munkát, pl. a Fébé, meg a győri 
diakonisszaanyaház lelkészei, valamint az evangélizáló lelkészek.

Az egyházkerületek között így oszlik meg a lelkészek száma:
B 198, Di 52, Dt i9i, f  42. (Összesen: 483.)

A  segédlelkészek száma;
B 27, Di 4, Dt 14, T 5; összesen 50.

Tehát az önálló munkakörben működő lelkészek száma:
B 171, Di 48, Dt 177, T 37, orsz. 14; összesen 447.

Vigyázzunk, ne tekintsük e számokat az állandó munkahelyek 
számának! Vannak üresedésben levő parókiák, és viszont vannak 
„helyettes lelkészek". A  vizsgálódás a lelkészekre irányult, nem az 
állandó munkahelyekre. Nagy hiba azonban nincs, ha az alábbi köz
lésben a lelkészi hivatalt vezető lelkészek számát azonosnak vesszük 
az „egyházközségi rendes" lelkészi állások számával.

Pi. Vtl. Kér. Össz.
B .................. 117 50 4 171
Di . . . 41 3 4 48
Dt . . . . 158 15 4 177
T .................. 25 9 3 37

Össz.: 341 77 15 433

Érdemes vizsgálnunk a munkaköri arányt százalékokban
Pl. Vtl. Kér. Sl.

B . . . .  59 25 2 14 =  100%
Di . . . .  79 6 7.5 7.5 =  100%
Dt . . . .  83 8 2 7 — 100%
T . . . .  60 21 7 12 =  100%

Ossz.: 71 16 3 10 =  100%
A  lelkész és a gyülekezet viszonya szempontjából legkedvezőbb 

a munkaköri arány a Dunántúli, a legkevésbbé nyugtató a Bányai 
Egyházkerületben. Az aránybeli nagy különbségnek egyszerű a 
magyarázata; a Dunántúli Egyházkerületben sok a kicsi, a Bányai
ban viszonylag sok a nagy lélekszámú egyházközség.

Ami a lelkészek ide- vagy odaszámítását illeti, rámutatok — példakép
pen — a következő nehézségekre. Bizonytalan volt előttem több egyház- 
község szervezettségi foka, vannak pl. közvetlenül az egyházmegye hatósága 
alatt álló ú. n. fiókegyházközségek (ezeket tkp. „árva“ -egyházközségaknek 
kellene nevezni, mert nincs „anyjuk", de mégsem „nagykorúak"), és vannak 
majdnem, de mégis csak majdnem önálló missziói egyházközségek. A ,.segéd
letkészek" -nél az egyik oldalon ott vannak azok, akiket a püspök oszt be ön
álló munkakörbe, a másik oldalon pedig azok, akik nem főhívatásszerííem 
végeznek „segédlelkészi" munkát. De ezeket a bizonytalanságokat kiegyenlíti



az, hogyha kerek számokat mondunk, és kereken félezerre tesszük a működő 
lelkészek számát és köztük 450-re az önálló munkakörben állókét

A kiegyenlítés javára van az is, hogy e cikk számadatai általában együtt 
tartalmazzák az avatott lelkészeket és a vallás tanárnőket. Négy vailástanárnö' 
szolgál jelenleg egyházunkban, mind a négy a Bányai Egyházkerületben. 
A megfelelő számokból tehát le kell vonnunk 4-et, hogyha az avatott lelké
szek számát akarjuk tudni. A névtárbeli adatok szerint tehát a működő ava
tott lelkészek száma 493.

2-höz. Amikor azt vizsgáljuk, hogy 1940— 1950 viszonylatában 
milyen volt a mozgás a lelkészi munkahelyeken, magától értődőén 
figyelmen kívül kell hagynunk a segédlelkészeket. Beosztásuk jelle
gével együttjár, hogy cserélődnek. Az ő mozgásukat csakis abból a 
szempontból volna érdemes vizsgálni, hogy ki milyen régóta szolgál 
ugyanazon a munkahelyen, és hogy a több év óta működők eddigi 
szolgálati helyei mennyire voltak különböző jellegűek (városi, falusi, 
szórvány központ stb.).

Az önálló munkakörben szolgáló lelkészek mozgását pedig leg
helyesebb volna abból a szempontból vizsgálni, hogy ki mennyi idő 
óta működik ugyanazon a munkahelyen. De egy ilyen vizsgálódás
hoz csak két egyházkerületből voltak adataim. Mindössze annyit 
tudok e vonatkozásban közölni, hogy 12 parókus már 1913-ban 
ugyanott szolgált parőkusként, ahol ma szolgál. Egyházkerületénként: 
B 3, Di 1, Dt 8, T 0.

Meg kell elégednünk az 1940-beli és az idei névtár adatainak 
összevetésével. Azonban rögtön gondoljunk arra, hogy ez korántsem 
hű tükre a mozgásnak, mert sok lelkész nemcsak egyszer, hanem 
többször is mozdult munkahelyéről az utolsó évtized alatt is. Van 
olyan lelkésztársunk, akit az az egyházközség, amelyben 1940-ben 
szolgált, unszolva visszahívott régi munkahelyére; persze.őt is azok 
közé számláltam, akik „mozdultak".

Az alábbi táblázat egyszerűsítése kedvéért külön említem, hogy 
az egyházkerületi, ill. országos munkakörben állók (29) közül 21 
1940 óta került mai munkahelyére.

Parókus ík. Vallástanító Ik. Összesen:
ma. mo. új ma. mo. új ma. mo. új

B . . . . 50 55 12 23 21 6 73 76 18
Di . . . . 23 15 3 1 — 2 24 15 5
Dt . . . . 93 57 8 9 2 4 102 59 12
T . . . . 10 15 — 3 4 2 13 19 2

Ossz.: 176 142 23 36 27 14 212 169 37

Újra együttszámítva valamennyi önálló munkakörben álló lel-
készt, és ugyancsak együttszámítva a „mozdult" és „ú j“ kategó-
riabelieket, egyházkerületenként és az egész országban a következő
a „maradt es a „mozdult (mo. -p uj) lelkészek szama es aranya:

B Di Dt T Orsz. Ossz.
„Maradt" . 74 24 102 14 6 220
„Mozdult" 97 24 75 23 8 227

s z á z a l é k b a n
„Maradt" . 43% 50% 58% 38°/o 43%
„Mozdult" 57% 50% 42% 62% 57%

3 2 1



A  mozgás vizsgálatához hozzátartoznék annak a kutatása, hogy 
egyfelől milyen tényezők okozták a mozgást, másfelől milyenek hatá
rozták meg az ország egyes vidékein (ugyanazon egyházkerületen 
belül is egyes egyházmegyékben) a statisztikai szempontból való 
mozdulatlanságot. A  munkahelyeken történő mozgásnak egyaránt 
lehetnek természetes és egészségtelen okai, viszont az egyhelyben- 
maradás sok esetben a gyülekezet és a. lelkész kölcsönös hűségében 
találja magyarázatát.

Tanulságos lenne a mozgás szempontjából összehasonlítani az 
1903-as és az 1913-as névtárat. Vájjon milyen arányú volt a mozgás 
tíz év alatt évszázadunk elején?

Ugyancsak hozzátartoznék még az alapos vizsgálathoz annak a 
számbavétele is, hogy a lelkészek milyen „mozgékonyak" a konfe
renciák, kivált a lelkészösszejövetelek látogatásában. Sok ú. n. idős 
szolgatársunk szégyeníti meg mozgékonyságával sok ú. n. fiatal tár
sunkat, azokat, akik alig-alig mutatkoznak azokon az alkalmakon, 
ahol szolgálatukhoz frissülést kaphatnának. A  lelkésztársait motor- 
kerékpáron látogató és a közgyűlésekre, konferenciákra is azon utazó 
„idős" lelkész nem áll hátrább a „mozgás"-bán nagyon sok ifjú  
kollégánknál,

3-hoz. A  lelkészek átlagos életkora, években kifejezve, csoporton
ként a következő:

B Di Dt T Orsz. Ossz.
Önálló munkakörben működők . 44 44.5 46.5 42 44 45 év
Összes l e lk é s z ...................... 42.5 43 45 41.5 44 43.5 év

. Ezeknek a számoknak a jelentőségét voltaképpen csak akkor lát
nánk, ha azokat összehasonlíthatnánk a tíz évvel ezelőtti megfelelő 
számokkal. Minthogy azonban az 1940 előtti években viszonylag sokan 
végeztek a hittudományi karon, tehát tíz évvel ezelőtt sok ifjú  lel
kész működött, —  még többet érne tudnunk évszázadunk elejéről a 
lelkészek átlagos életkorát.

4-hez. A mikor most az egyetemi hittudományi kar befejezte mű
ködését, különös érdekessége van a következő számbavételnek:

1923-tól, a hittudományi kar működésének kezdetétől, 1950-ig 
összesen 456-an végeztek, akár úgy, hogy egyetemi tanulmányaik be
fejezésékor Sopronban tettek egyházi szakvizsgát, akár úgy, hogy 
a karon letették a záró szigorlatot.

Közülök a névtárbeli adatok szerint 356-an működnek mint lel
készek. pontosabban 352-en mint lelkészek és 4-en mint vallástanár
nők, Ez a 356-os szám azonban semmiképpen sem kezelhető mereven. 
A  névtár utolsó csoportjában („lelkészi szolgálati beosztáson kívül") 
közöltek egyikét-másikát bízvást a működők közé számíhatjuk. Egy 
ilyen helyesbítés azonban jelentősen nem változtatna az arányon: a 
hittudományi karon végzetteknek közel 4/s-e működik egyházunkban 
mint lelkész, ill. mint vallástanárnő, mégpedig egyházkerületenként: 

B 151, Di 37, Dt 129, T 28, Orsz. 11.
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A  hittudományi karon végzett többi személy megoszlása ez: a 
„nyugalmazottak" csoportjában 4, a „lelkészi szolgálati beosztáson 
kívül" csoportban 13, más nem működő személyek 15, külföldön van 
40, eltűnt 2, meghalt 26. Összesen 100.

5- höz. A  működését befejezett egyetemi hittudományi karnak 
a lelkészképzés terén való jelentőségét a statisztika lehetősége szerint 
elegendően mutatja ez az adat: az egyetemi hittudományi karon 
végzettek immár 71%-át teszik ki az egyházunkban jelenleg működő 
lelkészek számának.

A  többiek (141) legnagyobbrészt a régi (eperjesi, pozsonyi, sop
roni) teológiai akadémiákon végeztek, de vannak köztük másutt vég
zettek is. Ezentúl pedig még egy kategóriával Imii dolgoznunk, ami
kor majd a teológiai tanulmány és vizsgálat helye szempontjából 
csoportosítjuk egyházunk lelkészeit. Máris van olyan, aki az újonnan 
felállított teológiai akadémián tette le záró szigorlatát.

6- hoz. Az egyetemi hittudományi karon záró vizsgálatot tett 9 nő
közül 4-en állanak vallástanárnői szolgálatban (egyikük papné), 1 
már nyugalmazott vallástanárnő (szintén papné), 3 nem végez rend
szeresen 'egyházi szolgálatot (közülük 2 szintén lelkész felesége), 
1 pedig meghalt (ugyancsak lelkész felesége volt). Sólyom Jenő.

A legújabb magyar kommentár
Karner Károly: A testté lett ige. János evangéliuma. Budapest, 1950. 

A Magyar Luther Társaság kiadása. 368 1.
Karner Károly termékeny professzorunk. írásainak, tanulmá

nyainak, testes teológiai műveinek száma nem csekély. Ennyi munka 
mögött csak olyan teológus állhat, akit szakadatlanul leköt az isteni 
tudomány iránt való forró érdeklődés, aki naponta meghozza a szor
galmas fáradozás áldozatát és akinek szívében ott ég az írásbeli 
misszió felelőssége, is.

Szélesen ívelő körben mozognak teológiai témái. Mint a teológiai 
irodalom művelője, nincs odakötözve szigorúan saját tárgyköréhez. 
Mégis a legjelentősebbet éppen az újszövetségi írásmagyarázat terén 
alkotta, szakértő kézzel.

Legalább is mi, élő magyar evangélikus lelkésznemzedék —  na- 
gyobbára már az egyetem padjaiban is tanítványai —- úgy tartjuk, 
hogy Máté evangéliumához, a Római levélhez és mostan János evan
géliumához írott kommentárjai döntő szolgálat volt nemzedékünk 
igehirdetésére. Hatás tekintetében ezzel egyéb cikkei, könyvei nem 
versenyezhetnek. Talán nem szégyen megváltanunk, hogy a mi 
lelkésznemzedékünk éhes az írás alapos, meggyőző és felhasználható 
magyarázatára. De talán abban sem tévedünk, ha úgy véljük: erre 
van szüksége hitre ébredt híveink legjavának is, különben bizony
talan, hogy mivé válik kezükben a Biblia,

Máté evangéliuma 1935-ben jelent meg „Az Üjtcstámentom 
szent iratai" első köteteként a „Keresztyén Igazság" kiadásában. Ezt 
követte 7 év múlva a Római levél ugyanott. Újabb 8 esztendőnek



kellett eltelnie, hogy János evangéliuma is napvilágot lásson. Ez 
utóbbi ugyan mint különálló munka jelent meg, de bizonyos, hogy 
tartalmilag a fentebb említett és azóta megszűnt vállalkozás feladatá
nak irányvonalába esik. Hála illeti a Luther Társaságot, hogy ezt 
a feladatot vállára vette.

Az evangélium magyarázata mindenben hasonló az előző két 
kommentárhoz. Új fordítást nyújt. A  magyarázattal versről versre 
halad s oldalt jelzi a verseket, úgyhogy bármely részlet könnyen 
meglelhető. A  fontosabb fogalmakhoz, témákhoz gondos exeursusok 
csatlakoznak függelékképpen. Bővebb az evangélistával és a negye
dik evangélium sajátosságaival való bevezető (ill. a könyv végére 
kerülvén, befejezői foglalkozás, de ez érthető is a problémák szöve- 
vényessége miatt. Egészen új csak az a több mint kétszáz lapalji 
jegyzet, amely a tudományos apparátushoz szokott tartozni. A  mele
gebben érdeklődő olvasó azonban ezt is csak szívesen látja.

Ha egv pillantást vetünk a felsorolt irodalomra és a Függelék
II. részét elolvastuk, mehr eligazít tárgyi tekintetben, akkor őszintén 
megállapítjuk; nagy teljesítmény ez a munka! Mennyi könyvön, 
iránvzaton. nyelven, elágazó rész-problémán kellett a szerzőnek 
végigvándorolnia, mire eredményéig eljutott. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy c-sak a puszta eredményt közli. A  mögötte rejlő évtizedes vagy 
még annál is több munkát csak sejteni lehet. Miért nem írta meg 
még közülünk senki ezt a János-kommentárt ? Mert nem. is igen tudta 
volna, megírni! Ne feledjük ezt, amikor majd készülés közben ke
zünkbe vesszük és itt-ott talán nem értünk egyet vele, sőt kritikát 
gyakorlunk ra jta ; tisztelettel forgassuk mindenkor, tudatában lévén, 
hogy nem mi írtuk meg!

Mindjárt a szöveg1 fordításánál megakadhatunk helyenkint. Mind 
a fordítás, mind a magyarázat magyarosabb lehetne. Persze ,,a for
dítás, a fordítás alázat", —  s az evangélista nem magyar nyelven 
írt; néha legyőzhetetlenek az akadályok. Mégis érdemes volt új fordí
tással próbálkozni. A  fordítás már magában véve exegesis. S ha 
hozzászoktunk is a Károli-fordításhoz, néha éppen az attól való hatá
rozott eltérés derít új világosságot egy-egy igehely értelmére. Csak 
egy-két példát, mindjárt az első fejezetből.

A  16. v. régi fordítása: „És az-ő teljességéből vettünk mind
nyájan kegyelmet is kegyelemért." Az új fordítás: „Mindnyájan az 
ő bőségéből merítettünk, és pedig kegyelmet, egyre csak kegyelmet," 
Mennyivel világosabb így.

Meggondolkoztató a 30. v.: „Utánam jön egv férfi, aki elém 
került, mivel elébb volt nálamnál." Károlinál a középső tag: „előt
tem lett".

Szerencsés a „kijelent" helyett a „kinyilatkoztát" ige új sze
repe is.

Ha már itt tartunk, az evangélium elején, említsük meg a 
Logosz-kérdés nagyszerű bibliai megoldását. Meggyőző az a sorrend, 
hogy első renden az ótestamentomi Szentírásból csak azután a ké
sőbbi zsidó törvény-, és bölesoség-spckuláeióból és legkevésbbé a helle
nisztikus eredetű motívumokból magyarázza a Logosz szó használa
tát. Ami pedig az idevágó excursus végén hangzik: „A z  Ige a Názá-

3 2 4
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réti Jézus és a Názáreti Jézus az Ige", voltaképpen az a lámpás, 
melyet az olvasónak már az első lépésnél kezébe kell adni. A  Logosz 
titkának, mondhatnánk, csak „keresztyén1' megoldása van.

Meglepő 19, 35 fordítása és magyarázata. Annálinkább, mert 
nemcsak a versre nézve, de általában az evangélista tanúbizonyság- 
tételére nézve súlyos következtetéseket von le belőle a szerző. A  for
dítás és a magyarázat szerint itt az evangélista magára a meg- 
dicsöült Krisztusra hivatkozik, hogy tanúságának igazvoltát bizo
nyítsa. Nagyszerű értelmezésnek tetszik. De eddig engem nem tudott 
meggyőzni afelől, hogy a szavak Valóban ezt mondják-e? Természe
tesen ettől függetlenül helytálló mindaz, amit Jánosról, mint „Krisz
tus tanújáról" mond.

Még egy kiragadott példát. Az ú. n. búcsúbeszédekben többször 
előforduló Paraklétosz szót megtartja eredeti formájában, mert a 
magyarban nincs tökéletes megfelelője. Nagyon helyes. A  „Vigasz
taló" valóban gyönge mása csupán az eredetinek. (Magam ajánlani 
tudnám a régi magyar Gyámolító szót, ha ezt még terininusszá tud- 
nánk tenni. Ebben bennfoglaltatik a segítés mozzanata épúgy, mint 
a szószólásé. V. ö. a gyám értelmével.) Kamer, ahol fordítja, „Segítő
vel" fordítja s ez is helyes. ,

Szóljunk még külön az excursusokról. Bennök rejlett, emléke
zem, Kamer írásmagyarázati óráinak vonzóereje már a Teológián. 
Ezek a rendszeres összefoglalások, az egész Biblián végigfutó gondo
latsorok remek betétjei a kommentárjainak. Fejlődése is itt a leg
inkább szembetűnő. Egyre inkább képes arra, hogy temérdek beszéd 
nélkül sokat mondjon, sőt minden lényeges szemnontot asztalunkra 
tegyen. Jól esik tudományosságának pozitív előjele. Nem kerülgeti 
a kényes pontokat, nem mossa el a különböző lehetséges nézetek 
határvonalait és mégis mindig megerősít a hitünkben!

Óhajtom, adna Isten a Máté, a Római levél és a János evangé
liuma szerzőjének még hosszú éveket, lankadatlan munkakedvet és 
erőt, hogy minél sűrűbben még sok újszövetségi könyvet magyaráz
zon nekünk egyházunk igehirdetői szolgálatának javára, és Isten 
dicsőségére! ’ Scholz László.

Öregek lelkigondozása
„A téli répcelaki leánytanfolyamról egyik leány azzal jött haza, 

hogy az öregek között végzendő munkára látja Istentől való elhívását. 
Munkálkodik is ezen a területen. Jórészt a vele való beszélgetések indí
tására kezdtem érdeklődni én is ez iráni a munka iránt. Ettől függet
lenül is azonban, öregek úrvacsoráztatása alkalmával különösen, meg
láttam, hogy sokkal komolyabb pásztori munka volna szükséges az öre
gek között. Munka közben előre nem is sejtett nehézségek Jöttek elő. 
Idevágó módszertani segítségek után hiába kutattam, nem találtam. . .“  
ÍA cikkíró fiatal segédlelkész kísérő leveléből.)

Az l'ij Haraagszó. egyik nyári számában jeleni meg Szabó József püspök 
cikke „Az öregek“ -ről. Szavainak van a lelkészek felé is mondanivalója. Gyüle
kezeteinknek részét alkotják az öregek. Pásztoro'ásuk nem lehet közömbös
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egyetlen lelkipásztornak sem. Nekik is az egy szükségeset kell hirdetnünk, 
de mégis, mint például a gyermekeknél, náluk is vannak speciális kérdések. 
Nehézségek éppen úgy, mint előnyök és segítségek. Ezeket a pásztorolásnál 
figyelembe kell venni. Gondolkodásmódjuk, szellemi és testi életük és életük
nek nagyon sok más területe sokszor egészen más, mint az ifjúságé, vagy 
a középkorúaké. Különösen „kezdőkének nagyon nehéz megtalálni azt az 
utat, amelyen közeledni lehet hozzájuk. Mégis a gyülekezeti munka elénk adja 
őket, nekünk közöttük is végeznünk kell a munkát, mert Isten egykor ezt is 
számonkéri.

Ezek a sorok eszméltetni és tanácsot kérni szeretnének. Eszméltetni, hogy 
öregeinknek necsak a végtisztességet vagy esetleg az utolsó úrvacsorát tarto
gassuk; tanácsot kérni, hogy idősebb szolgatársak tapasztalatai hadd lehesse
nek segítségül azoknak, akik most indulunk.

Emberileg természetes, hogy ígéretteljes jövő nem kínálkozik az öregek 
pásztorolása nyomán. A látható eredményt sokszor megakadályozza a halál. 
De éppen ezért azt is kell mondani: náluk legsürgősebb a munka. Isten igé
jének hirdetése egyaránt szükséges mindenki felé, mégis emberileg az öregek 
elköltözése a valószínűbb. Nekik kell mindenekelőtt találkozniuk hitben Meg
váltójukkal, még mielőtt elköltöznének.

Sok öreg ember él a maga megelégedett vallásosságában, de -— Krisztus 
nélkül. Ez a megállapítás nem az ifjú bírálata az öregek hitéről. Nem is 
általános és tipikusan öregeknél található jelenség. Mégis inkább náluk talál
kozhatunk ezzel a Krisztus nélküli vallásossággal, mint amely megmaradt 
nekik régi emlékként. Szükséges teháj, hogy ezt a régi keretet megtöltse a 
mindig friss evangélium, vagy teljesen új keretek között legyen nekik is való
ság, hogy egyedül Jézus Krisztus érdeméért, kegyelemből üdvözüinek.

Megkövesedett vallásosságuknak leginkább az az oka, hogy templom 
nélkül élnek. Az igehirdetés szava nem hallatszik el hozzájuk. Sokszor virágzó 
gyülekezetekben szánalmas öregek vannak. Hiába hangzik szinte napról-napra 
az ige, az öregek kimaradnak belőle. Ennek se a pap, se ők nem okai. 
Még ha közel van is templom, betegségük, vagy egyszerűen öregségük miatt 
nem képesek résztvenni a gyülekezet istentiszteletén. Ez az igehallgatás nélküli 
élet is csak egyre jobban mutatja az öregek közt végzendő lelkipásztori munka 
fokozottabb szükségességét. Ha valahol szükséges az egyes személyhez is el
vinni az evangéliumot, akkor náluk a legszükségesebb. Hiszen, amit másoknál 
elvégez az istentisztelet, bibliaóra, sib., azt az öregeknél mindet a lelkipásztori 
látogatás végezheti el.

Az öregek közt végzendő lelkigondozásnak megvannak a sajátságos aka
dályai. Ritka öreg marad meg szellemi frisseségben. Szellemileg is megöregesz- 
nek. Az ilyeneknél csődöt mondanak az egyébként jól bevált módszerek, és 
talán még nagyobb nehézségekkel állunk szemben, mint például a kisgyerme
keknél. Az öregek lelkivilágát egy hosszú élet alakította olyanná, amilyen. 
Sok minden hiányzik belőle, amit mi úgy gondolunk, hogy megvan, viszont 
sok olyan mozzanata van, aminek meglétére egyáltalán nem számítunk. ,— 
Talán ebben a viszonylatban- a legnehezebb: mindenkinek mindenné, lennünk!

Talá ennek az ő — .egy egész élete tapasztalata által^kialakult —  lelki
világuknak a következménye az a megkeményedés, ami a legtöbb öreg ember
nél tapasztalható. Életük minden területére vonatkozik, hogy amit ők újnak 
gondolnak, attól idegenkednek. Ez áll az ő vallási meggyőződésükre is. Ha egy 
életen át jó volt nekik a saját maguk meggyőződése, életük végén nehezen 
engednek belőle. Talán az egész életükben vallott igazságuk megdőlését látnák 
abban, ha haláluk előtt elhagynák a kitaposott utat.

És ami igen sokuknál a legfontosabb az ő megkeményedett vallásossá
gukban, a már fentebb is említett Krisztus nélküli vallásosság. Természetes, 
hogy ők ezt nem ismerik el ilyen formában. De próbáljuk csak megnézni 
arról az oldalról őket, hogy elismerik-e bűnösségüket, kegyelemreszorult vol
tukat. Azonnal a legmerevebb ellenállásba ütközünk. Ha ők becsületesen és
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tisztességgel végigélték életüket, márpedig ezt vallják, akkor nem találnak 
semmi bűnt magukban és éppen ezért nem látják a kegyelem szükségességét 
sem. Ezért nagy nehézség pásztorolásukban az ő Krisztus nélküli vallásosságuk.

A munkát közöttük természetszerűleg csak fiatalabbak végezhetik. Ennék 
a következménye az az akadály, hogy ők a fiatalabbakkal szemben fölényesek. 
Végigtapasztaltak egy életet. Közben sok 'mindent mégtanultak. Ha van ben
nük megkövülés, akkor a fiatalabbakkal ezt csak még jobban éreztetik. Ha nem 
engednek nézeteikből, fiatalabb előtt még kevésbbé engednek. Természetes 
tehát számukra, hogy hitbeli dolgokban is ők a tapasztaltabbak, s a fiatalab- 
baktól nehezen fogadják el az igét is, mert fiatalabbak. —  Ezek és ezekhez 
hasonló akadályok nagyban megnehezítik a munkát, s nekünk ezekkel szá
molnunk kell.

A pásztorolásnak ezen akadályai mellett azonban vannak olyan előnyök, 
amelyek más területen egyáltalán nem adatnak meg nekünk, az öregek között 
viszont annál inkább.

Nagyban megkönnyíti a munkát az, hogy az öregek mindig ráérnek. 
Az öreg embert mindig otthon találhatjuk, bármikor megyünk is hozzá. Mások
nál mindig számolnunk kell a mai ember állandó elfoglaltságával. Náluk 
ilyen nehézséggel nem kell szembenállnunk. Van tehát alkalmunk a közöttük 
végzendő lelkigondozásra. Ez tehát előny az öregeknek másokkal szemben. 
De előny a lelkipásztornak is, aki sok munkája mellett akkor mehet az öre
gekhez, amikor éppen akar.

Az ő ráérősükből következik az az előnye ^ ""inkának, hogy szívesen 
beszélgetnek. Örömmel veszik, ha beszélgetés' ; lassan telő idejüket.
Természetes, hogy ilyenkor legszívesebben önmagukról beszélnek, s inkább 
ők akarnak beszélni. Mégis, a lelkipásztornak sokkal inkább van alkalma 
a beszélgetésre, mint másoknál. Nem érezhető a levegőben az a feszültség, 
hogy a beszélgetés miatt elmarad valamilyen munkájuk. —  Lelkipásztori 
munkánkban jól meg kell ragadnunk ezt a kényszerűségből adódó, de mégis 
áldott lehetőséget.

Az öregek lelkigondozása szükséges, vannak akadályai és előnyei. Az elő
nyöket tévesen fognánk fel, ha teljesen ezekre építenénk. De az akadályo
kat is rosszul látnánk, ha leküzdhetetlennek tartanánk azokat. Közöttük sem 
végezhetünk semmiféle munkát Szentlélek nélkül, a magunk tudásával. Ennek 
meglátása elsőrendű fontosságú, és kell, hogy nagy alázatra tanítson minket 
a munkamódszer tekintetében is. Szolgálatunk más területein (gyermekbiblia
kör, ifjúsági munka) már írásban is lefektetett módszerbeli segítségeink van
nak. Az öregek közt való szolgálatnak sokkal kevesebb ilyen segítsége van. 
Egészen bizonyos, hogy nem azon dől el a munkánk eredménye, hogy milyen 
előre meghatározott módszer szerint dolgozunk, hanem sokkal inkább azon, 
hogy egyáltalán dolgozunk-e. Mégis, kellenek ebben a munkában is útjelzők. 
És ebben kell segítségül jönniük azoknak, akik bár csendben végzett mun
kájuk nyomán, de már mégis több tapasztalattal bírnak. Természetes, hogy 
ebben a munkakörben is minden lelkipásztornak magának kell megvívnia a 
harcot az akadályokkal és nehézségekkel, de egy-egy szolgatársi tanács dön
tően hozzájárulhat ahhoz, hogy a' nehézségek láttán ne hagyjuk abba fára
dozásunkat.

Bárány Gyula.
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Így készíthetjük elő a gyermekbibliaköri vezetőket
A  nyári gy crmekbibli akörvezetfii konferenciák beszámolóiból ki

tűnt, begy nagyon sok gyülekezetben még ma sincs a gyermekbiblia- 
körök vezetőinek előkészítő. Ez a tény különösen a gyermekbibliaköri 
vezetők lapjának megszűntével komoly és nehéz feladat elé állítja 
a vezetőket. Hiszen a legtöbb helyen a vezetők nem rendelkeznek 
kellő teológiai és pedagógiai felkészültséggel, és így sokszor, egészen 
felkészületlenül kell kiállni a szolgálatra. A  felelősség mindezért 
elsősorban bennünket, lelkészeket terhel, hiszen gyülekezeteinkben mi 
vagyunk az őrei a tiszta evangéliomi tanításnak. A  beszámolók alap
ján elképesztő az a felelőtlenség és lelkiismeretlenség, amellyel igen 
sok lelkész még ma is kezeli ezt az ügyet. Az egyik vezető beszámolt 
arról, hogy mikor lelkészétől az előírt igével kapcsolatban felvilágo
sítást és magyarázatot kért, ezt kapta feleletül: hogyha nehéz az elő,- 
írt ige, keressen más, könnyebb igét, amelyik nem szorul felvilágo
sításra, és magyarázatra. Érthetetlen, hogy honnan ered ez a nem
törődömség. Hiszen az idők igazolták ennek a munkának felbecsül
hetetlen jelentőségét. Csak a vak nem látja meg, hogy az Űr a hit
oktatás szolgálatát még egy darabig éppen a gyermekbibliaköri mun
kával akarja pótolni és helyettesíteni. Ma már. egészen világos, hogy 
a gyermekbibliaköri munka nem partizánterülete az egyházi szolgá
latnak, amit teljesen rábízhatunk a laikusokra, hanem exiszteneiáíis 
gyülekezeti munka, s mint ilyen kell, hogy az egész gyülekezetnek 
és elsősorban a lelkésznek exiszteneiáíis ügye legyen. Ez pedig csak 
úgy lehetséges, ha a gyermekbibliakörvezetők előkészítésére, teoló
giai és pedagógiai felkészítésükre kellő gondot fordít a gyülekezet 
lelkésze, mert előkészítés nélkül szinte lehetetlen ez a szolgálat.

A  beszámolókból az is kitűnt, hogy ahol van is előkészítő, sok 
helyen itt sem kapnak a vezetők kellő előkészítést, mert, az elő
készítő nem felel meg céljának. Ennek oka az, hogy a lelkészek 
nagyrésze maga sem ismeri a gyermekmissziói munkát és fogalma 
sincs a gyermekbibliakör módszeréről. A  tapasztalat a legutóbbi esz
tendők alatt bebizonyította, hogy a 6— 12  éves gyermekek részére 
a Jung-féle módszer a legalkalmasabb az ige üzenetének tolmácsolá
sára. Ezzel kapcsolatban felhívom lelkésztestvéreim figyelmét Jung: 
Hogyan vezessek vasárnapi iskolát? című könyvére. (Megrendelhető 
8 Ft-ert kiadóhivatalunkban is.) Ne sajnáljuk az időt és fáradságot 
ennek áttanulmányozására. Hitoktatásban is nagy hasznát vehetjük, 
a, gyermekbibliaköri előkészítők vezetésénél pedig ennek a könyvnek 
az ismerete elegendhetetlen.

A  nyári beszámolók indítására a gyermekmissziói munka orszá
gos vezetői megbíztak azzal, hogy a Lelkipásztor számára írjam le, 
hogyan folyik nálunk a gyermekbibliaköri előkészítő. Lehet, hogy 
másutt jobb módszerrel folyik ez a munka, nálunk mindenesetre 
a következőképpen próbáljuk vezetőinket jól előkészíteni erre a fon
tos szolgálatra, 1

1 . Ének és közös imádság után a vezetők beszámolnak az el-
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mult bibliakörről. Ez a beszámoló azért fontos, mert a vezetőit ezen 
keresztül értesülnek egymás munkájáról. Előkerülnek itt a nehézsé
gek és kudarcok is, és egymás tapasztalatát tekintetbe véve közö
sen próbáljuk kitusakodni a nehézségek leküzdését. Az elmúlt heti 
látogatások eredményeiről és tapasztalatairól is ekkor számolnak be. 
Az előkészítőnek ez a része a félkész számára is nagyon fontos. Mivel 
a legtöbb lelkész elfoglaltsága miatt úgy sem tud jelen lenni a 
gyermekbibliaköri órákon, így legalább beszámoló útján értesül ar
ról, hogy mi történik gyülekezetének gyermekei között.

2. Elolvassuk a kövekező tanítás alapjául szolgáló igét. Elolva
sás után versről versre, sőt kifejezésről kifejezésre, nagyító alá 
helyezzük az igét, hogy egészen pontosan és szemléletesen előttünk 
álljon, mi is történik az igében. Ez a munka közösen, szeminárium- 
sze'rűen történik. Az igével kapcsolatos minden rendelkezésünkre álló 
könyvet előveszünk. Mindenki megfigyel valamit és így közös mun
kával próbáljuk kitusakodni az ige értelmét. Annyi minden előkerül 
ilyen megbeszélés alkalmával, hogy a résztvevők bibliaismérete és 
teológiai látása szemlátomást fejlődik. Ezt a szemináriumszerű mun
kát azért is tartom nagyon fontosnak, hogy a vezetők lássák meg: 
az ige üzenete nem hull könnyű módon az ölünkbe, nehéz és fárad
ságos munkával kell azt kitusakodni.

3. Az ige megértése után átalakulunk bibliakörré. Itt  mindenki 
elmondja, hogy mit jelent ez az'ige személy szerint a számára, ipi 
az igének a személyes üzenete. Az előkészítőnek ez a legáldottabb 
szakasza. Egyéni keresztyén életünk kérdései és nehézségei kerülnek 
itt elő. Olyan 30 igaü.f testvéri közösségben elcsendesedni az ige előtt, 
melyről a km-rve-v órán bizonyságot kell tenni a gyermekeknek. 
Sokszor kísértett a gondolat, hogy időnyerés céljából ezt a részt 
el is lehetne hagyni, de a vezetők ilyenkor mindig tiltakoztak. E gy
öntetű véleményük az, hogy az előkészítőnek ez a része szolgálatuk 
szívverése.

4. Ezután következik az előkészület tulajdonképpeni formális 
szakasza. Ezt azzal kezdjük, hogy megkeressük a‘ tanítás belső célját, 
vagyis azt, amit a történetből meg akarunk tanítani a gyermekeknek, 
Majdnem mindenki mond ilyenkor belső célt,. Ezekét megjegyezzük 
és -a végén bírálat alá vesszük, megfelelnek-e az igazság, az igeszerű
ség, a gyermekszerüség és egyszerűség követelményének. Mindezek 
után, összegezve a megbeszélést, megállapítjuk azt a belső célt, ame
lyik leggyiilekezetszerűbb, azaz amelyik legjobban szólaltatja meg 
az ige üzenetét gyülekezetünk, gyermekei számára.

Ezután nézőpontot keresünk, azaz keresünk a töi’ténetből egy 
személyt, akinek a szemszögéből mondjuk el az egész történetet. Ezt 
sem szabad soha könnyelműen venni, mert fontos, hogy a nézőpont 
mindig megfelelő legyen a belső célnak.

A történet képekre bontásánál arra vigyázunk, hogy arányo
sak legyenek a képek. Megbeszéljük azt is, hogy mivei lehet szí
nessé és elevenné tenni a képeket. Ügyelni kell a fantázia csapon- 
gásának korlátok közé szorítására. Csak azokkal a vonásokkal sza
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bad színeznünk, melyek megfelelnek az igének és a belső eélt 
előbbre viszik.

A  főgondolat kiemelésénél mindig arra törekszünk, hogy ne 
legyen szétfolyó és hosszadalmas. Néhány frappáns kérdést álla - 
pítunk meg, amely valóban a főgondolatra vonatkozik.

Az alkalmazás megbeszélésénél tűnik ki legjobban, hogy a 
tanításnál nem lehet egységesen sablonizálni. Szinte minden cso
portnál más és más az alkalmazás, hiszen más és más gyermekek 
vannak az egyes csoportokban. Nagy segítség itt, ha maga az elő
készítőt vezető lelkész is ismeri a gyermekeket, mert csak így tudja 
irányítani az egyes vezetők helyes alkalmazását.

Az aranymondás keresése az előkészítő legizgalmasabb része. 
Izgatottan keres ilyenkor mindenki a bibliájában, mert az arany
mondástól függ, hogy egy igében hazaviszi-e a gyermek az egész 
történet üzenetét. Nagyon alkalmas az ara n y mo n d ás ke rés és a veze- 

,tők igeismeretének az elmélyítésére. Nagy öröm a sok előkerült igé
ből kiválasztani a legjobbat és legalkalmasabbat.

 ̂Mikor már így kész a tanítás, akkor beszéljük meg az érdeklődés
keltést, vagyis akkor verjük meg az aranyhidat a gyermek világa 
és a történet között. Ezt azért szoktuk a végére hagyni, mert a taní
tás elkészítése után már tudjuk, hogy hová kell irányítani a híd- 
verést. Ha az elején csináljuk ezt a munkát, akkor esetleg rossz 
helyre érkezünk el. Az érdeklődéskeltés is legtöbbször egyéni szokott 
lenni az egyes vezetőknél, aszerint, hogy milyen csoportot vezetnek.

5. Közös imádsággal és énekléssel az előkészület közös része be is 
fejeződik. Az egyéni előkészület azonban csak ezután kezdődik. 
A  közös előkészítőn készített jegyzetek alapján a vezetők otthon írás
ban kidolgozzák az egész tanítást. H a minden alkalommal nem is, 
de időnként jó megkívánni a vezetőktől, hogy mutassák be az írás
ban elkészített tanításukat. Nagyon kívánatos, hogy a lelkész, ha
csak teheti, időnként látogassa meg az egyes csoportokat, hogy sze
mélyesen is meggyőződjék arról, milyen munka folyik gyülekezete 
gyermekei között.

Tudom, hogy a fent leírt előkészítő sok időt vesz igénybe. 
Nálunk két és fél -— három óra hosszáig szokott tartani. Az én 
tapasztalatom az. hogy nagyon érdemes az előkészítőre ennyi időt 
áldozni, már csak azért is, mert kezdő. vezetők bevonásával az így 
tartott előkészítő a legalkalmasabb eszköz az új vezetők kiképzésére.

Selmeczi János.

Micsoda a te hitednek rövideden való summája? — lm ez. Hiszem, hogy 
az Atya Isten megbocsátja az én bűneimet a Krisztus haláláért ingyen. 
Hiszem, hogy az Atya Isten igazított meg engemet, az Ö szent Fiának 
halálának és vére hullásának érdeméért. Hiszem, hogy enyim az örök boldog
ság  az Ö szent Fiáért ingyen. — Az 1629-beIi lőcsei kátéból.
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Pietista volt-e a parasztpróféta?
Helge Nymán: Den bidande trón hős Paavo Ruotsalainen.
(A várakozó hit Ruotsalainen Pálnál.) Helsinki, 1949. 372 lap.

A finn jás svéd Ruotsalainen-irodalom nemcsak építő jellegű művekben, 
de tudományos teológiai munkákban is bővölködtk. Legújabban H. Nymani 
finnországi svéd lelkész készített teológiai doktori értekezést Ruotsalainen- 
ről a fenti címen.

A munka több lényeges ponton eltér az eddigi Ruotsalainen-kutatástól. 
M íg például az eddigi kutatás az üdvbizonyosságot tekintette a legjellemzőbb 
vonásnak Ruotsalainen keresztyénségébem, addig Nymán ,,a várakozó hitet" 
tartja annak a pontnak, ahonnan szemlélve Ruotsalainen gondolkodása mint 
egységes egész látható.

A hagyományos szemlélettől legjobban eltér Nymán munkája Ruot- 
salainennek és az ú. n. evangéliumi mozgalom atyjának F. Q. H e d b e r g -  
nek viszonyára nézve. Az eddigi kutatók vagy azt az álláspontot foglalták el, 
hogy Ruotsalainen „törvényszerű" keresztyénséget képviselt, Hedberg viszont 
„evangéliumit" (ez a leginkább elterjedt felfogás az evangéliumi mozgalom
hoz tartozó Takala egyháztörténésiz nyomán), — vagy hogy. Ruotsalainen 
és Hedberg a keresztyénségnek egy-egy vonását a többi vonások rovására 
hangsúlyozták (így Bengt Jonzon, későbbi svéd püspök, 1935-ben megjelent 
doktori értekezésében), — vagy pedig, hogy Ruotsalainen és Hedberg ellen
téte emberi hibákon  ̂ félreértéseken alapult (pl. Akiander és Soveri finn egy
háztörténészek).

Mindezek a Ruotsalainen - tolmácsolások megegyeznek abban, hogy 
Ruotsalainen pietista volt. Ezzel az állítással száll szembe Nymán, s ki
mutatja, hogy Ruotsalainen épen ellenkezőleg harcban állt pietista környe
zetével: bírálja azokat, akik (egyszeri) megtérést követelnek, elítéli a különb
ségtételt megtértek és meg ném tértek között, nem helyesli a hit és meg- 
szentelődés, megigazulás . és megszente'ődés különválasztását, sem azt, ha 
a keresztyén ember túl nagy jelentőséget tulajdonít Isten kegyelme látható 
megtapasztalásának, élményszerű átélésének, stb. Ruotsalainen egész környe
zete, mind azok, akiktől hatást vett át, mind azok, akikre ő maga hatott, 
ü d v ö s s é g e t  kerestek, Ruotsalainen „várakozó hite" azonban m a g á t  
I s t e n t  kereste és találta meg. Ruotsalainen az, aki kiválik az egész ural
kodó ébredési kegyességből s új irányt ad a folyamnak. Ruotsalainen össze
töri ezt az egész egocentrikusán beállított keresztyénséget." (332. lap.) 
Nymán szerint mint Luther, úgy Ruotsalainen sem fogja fel a keresztyén
séget úgy, hogy az az üdvösségrejutás eszköze (ezt teszi Hedberg, Nymán 
szerint!), hanem keresztyénnek lenni Ruotsalainenoél ugyanaz, mint átélni 
Isten akaratának megtörténtét, nem azt tekintvén a lényegesnek, hogy az 
ember ezáltal érdekeit szolgálja: üdvösségre jut. Így Nymán igazolja B r i n g  
iund: professzornak azt a kijelentését (Gesetz und Evangélium, 1943.), hogy 
Ruotsalainen Luthernek egyik legnagyobb utóda.

Ruotsalainen alakja és munkássága igen nagy nehézségeket jelent a 
Nymanéhez hasonló rendszeres feldolgozás számára. Ruotsalainen elsősorban 
lelkipásztor volt s mivel írni nem tudott, egy néhányoldalas művén kívül 
csak mintegy 80 diktált, a l k a l m i  levele maradt az utókorra. Nymann úgy
szólván csak erre az írott forrásanyagra támaszkodik, figyelmen kívül hagyva 
azt a környezetet, légkört, melyben Ruotsalainen élt.

Munkájával mindenesetre hozzájárult annak a nézetnek a megerősíté
séhez, hogy ha a finn „felébredtek" mozgalmába keveredtek is nem-lutheri 
elemek és vonások, maga a mozgalom első vezéralakja, Ruotsalainen Pál, roko
nabb volt Lutherrel, mint azt ellenfelei és kritikusai hajlandók voltak el
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ismerni. Erre már B. Jonzon is rámutatott,t említett értekezésében, anélkül 
azonban, hogy egyúttal Hedberget kedvezőtlenebb színben tüntette volna fel.

Hogy Ruotsalainent Luther egyik legnagyobb örökösének tekintsük, az 
bizonyára^ túlzás^ az egyházat reformáló wittenbergi professzor s a finn 
parasztpróféta két különböző síkon fekszik. Erőltetett dolog közöttük pár
huzamot vonná De számunkra örvendetes, hogy tudós teológusok is ilyen 
elismerésben részesítik azt a Rutsalaii;en Pált,„ akitői mi magyar evangéli
kusok is sokat tanultunk.

Terray László.

Bibliai kurzus férfiaknak
A Lelkipásztor 1948. évi decemberi számában közöltem elsöízben ilyen 

kurzust, mégpedig Mt.__ 16, 13 -20, 28 feldolgozását. Most Mt. evangéliumá
nak közvetlen megelőző nagyobb szakaszát dolgozzuk fel ugyanúgy. Haszná
latára nézve/olvasd az akkor írt bevezetőt.

Máté 13, 53—16, 12 feldolgozása
E l s ő  óra.

Magyarázatok és kérdések Máté 13, 53— 14, 12 verseihez.

1. Jézust hazájában megvetik. 13, 53— 58. v.
V. ö. Márk 6, 1— 6.

53. v. Kérdés: Márk is ‘példázatok után mondja el ezt a törté
netetí ( 1 )

54. v. „Hazájában", t. i. Názáretben. Mt, 2, 23; Ján. 1,46__47.
Kérdés: Milyen napon tanított Jézus a zsinagógában? (2) Olv. Márk 
6, 2. —  „Erők" annyi, mint. csodatételek.

55— 56. v. Jézus családját egyszerű embereknek ismerték. Jézus
ról is tudták, hogy nem tanult, nem iskolázott ember. —  Kérdés: 
Homum eredt hát Jézus bölcsesége. (3) Olv. Ján. 7, 15__18

57. v. ,,Megbotránkozni“  annyi, mint: tőrbe esni, elbukni, vala- 
kinek viselkedés© lattan hitetlenné lenni, Istentől elfordulni, vjtend- 
szerint, valami gonosz visz bennünket ilyen bukásba. De lám itt Jézus 
az oka. \ . ö. Alt. 1 1 , 6 ; 26, 31. —  Kérdés: M i Jézuson a megbotrán
koztató? (4) —  A  prófétának nincs tisztessége a maga hazájában. 
Ján. 4, 44. —  közmondásszerű. —  Kérdés: Miért nehéz otthon pró
fétának lenni? (5 )

58. v. Függ-e a csőd,a a hittől? (6) Olv. Márk 6, 5.

2. Jézus és Heródes. 14. 1— 2 v. '
V. ö. Márk 6, 14— 16; Luk. 9, 7— 9.

L J- Heródes Antipasról van itt szó. Nagy Heródes fiáról, aki 
i 'k  ̂ 4-tol Kr. u. 39-i«: uralkodott Zsidóorszáíí egynegyedén dali- 
leaban és Pereában. —  Kérdéseit: Minek nevezte Jézus égy alkalom
mal Iln-odest? Találkoztak-e személyesen egymással? Hogyan visel-

J í zus irántf 0 ) 0lvasd a következő igehelyeket: Lk. ló, o l— ÓZ; Zó, 7— 11.
2. v. A  rossz lelkiismerot mondatja ezt vele.
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3. Keresztelő János fővétele. 3— 12 v.
V . ö. Márk 6, 17— 29.

3— 4. v. Korábbi eseményt mond el. V. ö. Mt. 11, 2. Lukács 
evangélista, mindjárt a bebörtönzésnél mondja el az okát, Lk. 3, 
19—20. —  Az ótestamentomi törvény tiltotta azt, hogy valaki az ő 
fivérének feleségét elvegye, akárcsak válás által is. Ez házasságtörés 
számba mént.

6. v. Biblián kívüli adatokból tudjuk, hogy Heródiás leányát 
SalóménalT hívták.

12. v. Keresztelő János tanítványai megjelentik Jézusnak a 
történteket. Az evangélista nyilván azért említi ezt az összefüggést, 
hogy előre sejttesse: Jézus útja sem lesz más, mint Keresztelő Jánosé 
voit.

Kérdés az egész szakaszra nézve- A  bűnöknek miféle sorát lel
jük fel Heródes udvarában? (Figyeljük meg versről-versre és sorol
juk fe l őket.) ( 8)

Kérdés: Ismerünk-e olyan bibliai vagy egyháztörténeti alakokat, 
akik Keresztelő Jánoshoz hasonlóan királyoknak bátran szemükbe 
mondták bűneiket? (A  bibliai alakoknál jelöljük meg az ige- 
hely eket.) (9)

Feleletek a kérdésekre:
1 Nem. Jairus leányának feltámasztása után mondja el. 2. Szombat- 

napon. 3. Tudománya Istentől való volt. Mindenkor Isten dicsőségét kereste, 
így lett bölccsé. 4. Az ő alacsonysága, szenvedése, a kereszt. 5. Mert közel
ről ismernek bennünket, ismerik gyarlóságainkat. De meg azért is, mert 
közelállók sem szenvedhetik, ha kiválunk hit dolgában. 6. Jézus hitetlenségük 
miatt nem tett, nem tudott tenni csodát, tehát függ a csoda a hittől: M ég
sem mindenestül. Néhány beteget még ott is meggyógyított. 7. Rókának. — 
Találkoztak, amikor Pilátus átküldte őt Heródeshez, gondolván, annak a ható
sága alá tartozik. — Meg akarta Jézust ölni. De volt Heródesben kíváncsi 
érdeklődés is Jézus iránt. 8. Dőzsölés, paráznaság, könnyelmű eskü, felbujtás 
(Salómét a'nyja rosszra bujt ja), a könnyelmű eskü megtartása zsiványbecsü- 
letből, gyilkosság. 9. Pl. Nótán próféta Dávid királynak, II. Sám. 12. Eny
hébb tormában Pál apostol Félix és Drusilla előtt, Csel. 24, 24—25. Luther 
Márton-. Knox János stb.

 M á s o d i k  óra.
Magyarázatok és kérdések Máté 14, 13—36. verseihez.

1. Az ötezer férfi megvendégelése. 13— 21 v.
V. ö. Márk 6, 31— 44; Luk. 9, 10— 17.

13. v. Keresztelő János halálának híre Jézust arra indítja, hogy 
eltávozzék egy rejtettebb helyre. V. ö. Máté 12, 15. Nem szökés ez 
a szenvedés elő l; csak „nem jött még el az ő órája" (Ján. 7, 30.) —  
Kérdés: Lukács evangélista szerint hol volt ez a puszta hely? (1)

15. v. „A z  idő már elmúlt" jelentheti, hogy az evés vagy a 
tanítás ideje.

16. v. Jézus rá akarja vezetni tanítványait tanácstalanságukra, 
tehetetlenségükre.

17— 18. v. Kérdés: Melyik evangélista írja  le részletesebben 
Jézusnak a tanítványokkal való beszélgetését, Máté-e vagy Márk? (2)
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39. v. Mire emlékeztet bennünket a kenyérosztásnak, ez az ünne
pélyes leírása? (3)

20__21. v. Kérdés: H ol találunk az Ötestámentumban hasonló
kény ér csodákat f  (4)

Kérdések az egész történethez: Törődik-e Jézus a testi szükség
leteinkkel is f  —  M i köze van egymáshoz kenyérkérdésnek és imád
ságnak? (5)

2. Jézus a tengeren. 22— 33 v.
V. ö. Márk 6, 45— 52.

22. v. Nem világos, hogy miért kényszerítette Jézus a tanítvá
nyait a csónakba. Talán azok nem akartak nélküle elindulni, ő  
pedig magára akart maradni.

23. v. Mikor, hol, hogyan imádkozott Jézus? (6) Olv. Márk
I, 35; Luk. 6, 12; 9, 18.

25. v. Az éjszaka negyedik része hajnali 3— 6 óra közé esik. 
A  tanítványok tehát csaknem egész éjszakán át küzdöttek az ellen
széllel. Bajban voltak.

26. v. Jézus megjelenése csak növeli halálfélelmüket, pedig segí
teni megy. Jézus ura a természetnek is.

28. v. Péter elhatározását nem tudjuk kellőképpen magyarázni. 
Jézus biztató hangja váltotta ki belőle? Vagy talán hirtelen termé
szetéből folyó merész kívánsága volt csupán?

29. v. „H ogy Jézushoz menjen" helyesen fordítva: „és Jézus
hoz ment". T. i. egészen közel ért Jézushoz.

30— 31. v. A  süllyedő Péter a keresztyén egyház történetében 
a kételkedő ember képmásává lett. (Oltárképeken is.) —  Kérdés: 
Kísérti-e a tanítványt, a keresztyén embert is a kételkedés? (7) 
Olv. llt . 28, 17; Mk. 16, 11. 13. 14; Ján. 20, 25; Rom. 14, 23. —  
Kérdés: M i győzheti le -kételkedésemet? (8) Olvasd el mégegvszer 
a 30. verset, továbbá Mk. 9, 24-et.

3. Visszatérés a Genezáret földjére. 34— 36. v.
V. ö. Márk 6, 53— 56.

34. v. Valószínűleg Kapernaum környékét kell értenünk.
35— 36. v. Jézus gyógyítói munkájának általános rajza. Máté 

ettől kezdve gyógyítási történetet nem közöl.

Feleletek a kérdésekre:
1. Bethsaida. 2. Márk (6, 37—40). 3. Az Ürvacsora szerzése. 4. A mán,na,

II. Móz. 16. A sareptai özvegy története, I. Kir. 17. Különösem pedig Elzieus 
csodája a 20 árpakenyérrel, II. Kir. 4, 42—44. 5. Itt a résztvevők személyes 
tapasztalataikat cserélhetik ki. 6. Jézus szeretett magánosán imádkozni, 
ezért gyakran fölment a hegyre korareggel; néha egész éjszakán át imád
kozott. 7. Kísérti (mondjunk példákat életünkből). 8. Ha Jézushoz kiáltok.

H a r m a d i k  óra .
Magyarázatok és kérdések Máté 15, 1—28. verseihez.

1. Vita a zsidókkal: mi tiszta, m i tisztátalan? 1 — 20 v.
V. ö. Márk 7, 1— 23.
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2. v. A  Jézus korában elterjedt kézmosások nem az ótestámen- 
tomi törvény rendelkezésein alapultak, hanem az atyák hagyomá
nyain. Mindenesetre nem egészségügyi óvintézkedés volt, hanem val
lásos szertartás (rítus). —  Kérdés; Jézustól tanulták-e a tanítvá
nyok a kézmosás elhagyását? ( 1 )

3__6. v. Az Isten parancsolatai és az emberi rendelések közt
fennálló ellentétet Jézus egy példán szemlélteti. A  4-ik parancso
latot ki lehetett játszani a következőkép: a gyermek ahelyett, hogy 
vagyonával szüleit segítette volna, fogadalmat tett, áldozati ajándé
kot ajánlott fel a templomnak, amihez aztán nyúlni nem volt szabad. 
Jézus szerint már maga ez a fogadalom bűn, mert emberi rendelésen 
alapul s érvénytelenné teszi a 4-ik parancsolatot. —  Kérdések: Mt 
a héber neve ennek a fogadalmi ajándéknak? (2) (F igyeld Mark
nál 1) Melyik keresztyén felekezetben van Isten igéje mellett az em
beri hagyományoknak hivatalos joga? (3)

7— 9. y A  képmutatás itt nem szándékos hazugságot, tudatos 
hamisságot jelent. Képmutatók az önmagukban meghasonlottak, a 
belső ellentmondásokban élők. Ezt bizonyítja Esaiás mondása a szív 
és száj ellentétével.

11. v. „Nem az fertőzheti meg“ : nem az teszi közönségessé, pro
fánná, vallásilag tisztátalanná. —  A  zsidók bizonyos ételeket tisztá
talannak tartottak.

13. v. Isten plántája az ő gyülekezete. A  farizeusok kirekesz
tették magukat belőle. —  Kérdés: Fenyegeti-e ilyen veszély a tanít
ványokat is? (4) Olv. Ján. 15, 2 és 6 versét.

15. v. „Ezt a példázatot" : ezt a homályos beszédet. (T. i. a 11. 
versben elhangzottat.)

17— 20. v. Jézus arra a kérdésre, hogy milyen mélyen nyúlik le 
az emberbe a gonosz, azt feleli: a szívig! —  Kérdések: Tízparancso
latnak mely parancsolatait említi a 19. vers? (5) Minő kapcsolat van 
a szív gondolata, a száj beszéde és a testünk cselekedetei között? ( 6)

2. Egy pogány asszony nagy hite. 21— 28. v.

V. ö. Márk 7, 24— 30.

21. v. Pogány vidék, a Galileai tengertől kb. 50 km-re.

22. v. Kérdés: Tudunk-e más szülőkről is, akik gyermekeikért 
Jézushoz könyörögtek? (7)

23. v. Jézus hallgatása elutasítás. —  A  tanítványok szeretnék 
lerázni magukról az asszonyt.

24. v. Jézus most már szóval is elutasítja. Jézus tartja magát 
küldetéséhez: először ízráel. Olv. Esaiás 49, 6 ; Ap. Csel. 13, 46— 47.

25. v. Az asszony nem tágít.
26. v. Az ebek tisztátalan, megvetett állatok voltak keleten. 

A  zsidók a pogányokat hívták ebeknek.
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27. v. Az asszony elfogadja Jézus ítéletét, egyben szaván 
fogja (')t.

28. v. Jézus felismeri az asszonyban az Atya vezetését, mellyel
Öt a pogányok útjára is vezeti. Ezért enged. —  Kérdések; K i az a 
bibliai pogány ember, akinek nagy, hitét Jézus ugyancsak meg
dicséri? (8 ) Lehet-e erőszakos a hit? (9) '

Feleletek a kérdésekre:
1. Luk. 11, 38 szerint Jézus sem mosott kezet ebéd előtt. Tehát tanul

hatták tőle. 2. Korbán. 3. A római katolikus egyházban. 4. Fenyegeti. M ég
pedig megtörténhet akkor is, amikor még látszólag benne élünk a gyüleke
zetben. 5. A-zi 5—8, végül pedig az 1. parancsolat. 6. A szívig nyúlik le
а. bűn. Beszédünk és mindem cselekedetünk elárulja, mi lakik a szívünkben. 
Nem lehet küzdeni a bűn ellen szívbeli, gyökeres megújulás nélkül. 7. Jairus, 
Mk. 5, 22—23. Az ördöngős néma atyja, Mk. 9, 14—24. De ide számítható 
Mk. 10, 13 és Mt. 8, 5—6 is. 8. A kapernaumi százados, Mt. 8, 8— 10. 
9. Bizonyos értelemben lehet. Ezt a bizonyítja az Óiestámentomban Jákob 
küzdelme, I. Móz. 32. Az Újszövetségben pedig a kananeus asszony törté
netén kívül ilyen igék: Luk. 11, 5— 13; 18, 1 — 18; Mt. 11, 12. Tapasztalat 
szerint azonban ritka alkalmak ezek életünkben. Es Jézussal együtt így is 
kel! tudnunk imádkozni: Legyen meg a te akaratod!

N e g y e d i k  ór a .

Magyarázatok és kérdések Máté 15, 29 — 16, 12. verseihez.

1. Jézus betegeket gyógyít. 15, 29— 31. v.

29. v. Jézus szívesen megy fö l hegyre, mert az a magánosság 
és az Isten közelségének helye. Gyógyításait, ha lehet, nem nagy 
nyilvánosság előtt viszi végbe. Olv. Mk. 7, 33; 5, 40. —  Kérdés: 
Hol olvashatjuk még, hogy Jézus hegyre ment fö l? Az ótestam éntom 
nagyjai közül kintk jelent meg Isten hegyen? ( 1 )

30— 31. v. Jézus gyógyítói tevékenységének általános rajza ez. 
Hasonlók: Márk 1. 32— 34; 3, 7— 12; Máté 4, 23— 24; 12. 15; Luk.
б, 17- -19. —  Esaiás 35, 5—6 azt ígéri, hogy Isten dicsősége meg
jelenésekor vakok, süketnémák, sánták fognak meggyógyulni. Jézus 
gyógyításaiban ez teljesedik be. V. ö. Mt. 11, 5. —  Kérdés-. Márk 
is ilyen általános rajzot közöl Jézus gyógyításairól a kananeus ' asz- 
szony története, és a négyezrek megvendégelése között?’ (2 )

2. A. négyezer fé rfi megvendégelése. 15, 32— 38 v.
V. ö. Márk 8, 1— 9.

• Egészen hasonló az ötezer férfi megvendégelésének történetéhez. 
Kérdés-. M i különbség van számadatok tekintetében a két elbeszélés 
között? (3)

3. Jelkívánás. 15, 39— 16, 4. v.
V. ö. Márk 8/10— 13.

39. v. Kinek a neve tette ismertté Magdala városát? (4) Olv 
Luk. S, 2; Márk 15, 40; 16,9; Jár. 20, 1— 18.



1 v. A  zsidóság jelkívánó nemzetség volt. Találó rajuk Jezns 
szava: „Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.'* Ján 4 48. 
V  ö mé°’ a következő igehelyekkel: Máté 12, 38— 40; Luk. 11. 16, 
29— 30; Ján. 2, 18; 6, 30; 7, 3 -5 ;  I. Kor. 1 22 A  farizeusok os 
szadduceusok ellenségek voltak, amazok a törvényhez ragaszkodtak, 
emezek szabadon éltek; a jelkívánásban mégis egyetértettek. A  menny
ből vagyis magától Istentől kívántak oly hatalmas jelet, mely ellen
állhatatlanul bizonyítja meg a Messiást Tehát olyan jelet mely a 
hitetleneket is egycsapásra meggyőzi anélkül hogy meg kellene tér
niük,-hitre kellene jutniok. Ezt Jézus elutasította.

2— 4. v. Miként az időjárást meg tudták figyelni, úgy az idők 
jeleit is észrevehetnék: Jézus megjelenésében és cselekedeteiben Isten 
uralmának ideje jött el. Az idők teljességének több jele nem adatik: 
maffci Jézus a nagy jól! Főkop lialala os foltamadasa lösz az. F i re 
céloz Jézus, midőn' Jónás próféta jelét emlegeti. Jónás három napig 
volt a. cethal gyomrában és mintegy a halálból feltámadva jelent meg 
Ninivében, hogy annak gonosz és erkölcstelen népét megtérésre hívja.

Kérdések: M iért nem kényszerít Isten senkit erőszakkal a hitre? 
(5) Elégséges jel-e ma is Krisztus halála s feltámadása ahhoz, hogy 
megtérjünk? (6)

4. Óvás a farizeusok és szadduceusok kovászától. 16, 5— 12. v.
V. ö. Márk 8, 14—21; Luk. 12, 1.

6. v. A  kovász régtőlfogva jelképezte az emberben meglévő go
nosz indulatot, mely az egész embert átjárja. A  zsidók páskaünne- 
pükön kitisztították a házból. Olv. II. Móz. 12, 15. 19; I. Kor. 5, 
6— g, _  Kérdés: A  farizeusok is szadduceusok kovásza mellett kiké
től óv még Jézusf (7) Olv. Márk 8, 15; 3, 6; 12, 13; Máté 22, 16 
verseit.

7. v. A  tanítványok alaposan félreértik Jézust: szó szerint ko
vászig, kenyérre gondolnak.

12. v. A  farizeusok kovásza az ő tanításuk; Luk. szerint: kép
mutató kegyességük. Olv. Máté 23. fejezetét. —  Kérdés: Van-e
keresztyén farizeizmus? (8)

Feleletek a kérdésekre:
1. Mk. 3, 13; Mt. 5, 1; 14, 23; 17, 1. — Mózesnek, II. Móz. 19 és 34. 

Illésnek, I. Kin 19. 2. Nem. Márk a kettő közt a süketnéma _ meggyógyí- 
tását mondja el, Márk 7, 31—37. 3. Ott 5 kenyér és 2 hal; itt 7 kenyér 
és néhány hal. Ott öt-, itt négyezer iérfi. Ott 12 kosár maradék, itt 7 kosárrá 
való. Ott csak rájuk esteledett, itt már három napja nem ettek. 4. Márk 
Magdaléna (vagyis a Magdalából való Mária) neve. 5. Mert emberként lisz
téi bennünket. Mert atyai szíve az ő gyermekeinek önkéntes odaadását várja. 
6. Mindenképpen elégséges. Ne várjunk másra. (Mondják el a résztvevők, 
milyen helyet töltött be eddig vallásos életükben a megfeszített és feltáma
dott Jézus Krisztus. 7. A Herodes-pártiakétól. Ezek Jézus ellen a farizeusok
kal szövetkeztek. 8. (Ki-ki adjon számot arról, miféle képmutatást figyel
hetett meg a saját életében vagy a gyülekezetben.)

Scholz László.
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Milyen munkát bízhatunk gyülekezeti tagokra?
Isién akarata szerint vannak „laikus munkásokLeszámoltál-e a szíved

ben fel-fel villanó idegenkedéssel, mikor a laikus igehirdetőkről hallasz1 Akár 
kis faluban, akár egy nagy város többezres gyülekezetében élsz, látnod kell 
az új idők új követeléseit. —  Te egyedül nem tudod elvégezni a munkát 

■Gyermekekre, nőkre, férfiakra van szükséged aZök közül, kiknek szívében él 
az evangélium. Ahogy a családban, a kis gyülekezetben is mindenkinek meg
van a maga munkája és csak a kisdedek, meg a pihenésre reáSzolgál't öregek 
tétlenkedhetnek, úgy a nagy gyülekezet minden élő tagjának is kell, hogy 
beépített munkája legyen. — Gondolkodtál-e már azon: mi mindent lehet 
a gyülekezet tagjaira bízni, holjy az eddig csak gyülekezeti jogaikat élvező 
emberek helyett gyülekezeti feladdtaikra rádöbbend és azt teljesítő munká
sokká legyenek. A szolgálat csodálatos gazdagsága tárul fel a munkát kereső 
keresztyén ember előtt. Valóban igaza van az énekköltőnek, amikor azt 
mondja, hogy : „Szolgálhat itt bármely erőtelen. A legkisebb is legnagyobb 
lehet. Az Űt\ veled, az Ür veled." Mindenkinek jut munka. Az Isten iránti 
hálából szolgálni vágyó emberrel válóban ott van az Ür, ezért lehet. Egy öreg, 
beteg nőtestvérünk, akit béna lábai évek óta ágyához kötnek, a reggelenként 
olvasott iyerészből kapott üzenetet leírja és megküldi a ház lakóinak, ö  így 
szolgál. Ez egy léleknek saját miaga által felismert szolgálati lehetőségei 
A lelkésznek azonban kötelessége tervet készíteni és kinek-kinelc karizmája sze
rint munkát adni. — Mert nem elég, hogy valaki hívő, —  szolgálatot a kariz
mája szerint bízzunk rá.

Mit bízhatunk reál Ha felelősségtől áthatott dklív ember, álljon az őre 
állók sorába. Tíz-tizenöt család tartozzék egy őrállóhoz. Látogasson, segítsen 
s kb. kéthetenkint beszámolóra és közös erőgyűjtésre találkozzanak a lelkész
nél. — A mozgékonyabb fiatalok végezhetik az önként megajánlott egyházi 
adó begyűjtését, az egyházi sajtótermékek ajánlását. Ha a gyermekekkel való 
foglalkozás készsége adatott nékik, bízzunk reájuk gyermekbibliakör-vezetési. 
Jó, ha ez a felnőttek istentisztelete idején van, így a szülők is nyugodtan 
hallgathatják az igehirdetést. Idősebb, melegszívű asszonytestvéreink nyerhet
nek beosztást a betegek látogatására. Ez szeretet- és igeszolgálat is. Vigyáz
zunk,-hogy az ige üzenetének tolmácsolása mellett a szolgálatot vállaló test
vér kész legyen kezével is segíteni a beteg körül. A  szeretetszolgálat tág teret 
kap az istentisztelet helye körül is. Az oltár rendbentartása, friss virágról való 
gondoskodás, a térítők mosása mind szolgálat. Ismerek gyülekezetei, ahol 
a takarítást szombat délutánonként tizenkét hívő leány végzi, példás rendet 
tartva Az ofjertórinmoi gyűjtő tányért pedig egy-egy fiatal leány, vagy 
gyermek veszi a kezébe. Az ajtóra, vagy falra akasztott bádogpersely biztos, 
hogy lassabban telik meg, mint az a tányér, amit adományért imádkozó szívé
vel Istennek egy gyermeke tart. Adjuk tehát \a perselyt szolgálni vágyó test
vérünk kezébe.

Fiatal fiúk szívesen vállalják az iratterjesztést. Vállalkozókedvüknek meg
felelő munkakör.



Ha a belmissziói munkánk differenciáit és pl. bibliakör, bibliaiskola, 
énektanulás, külmisszió kör, vagy amint több gyülekezetből hallottam —  
Prőhle dogmatikáját tanulmányozók köre is működik, ezek közül némelyik
nek a vezetéséi is reábízhatjuk hittanilag tájékozott laikusokra. Nem is lehet 
egy lelkésznek, de még háromnak sem ennyiféle beindított munkát elvégezni 
egyedül. Ha valakinek munkát adunk, azzal felelősséget hárítunk reá. A fele
lősség mindig reánk nehezedik, rádöbbent elégtelen voltunkra s a Mester elé 
kényszerít. így tesz a lelkipásztor jót azzal, akire szolgálatot bíz. Szorosabbra 
fűzi és elmélyíti kapcsolatát a Mesterrel

Igen áldott szolgálatot végeznek azok, akik vállalják a szórványban, vagy 
a helybenlakó magányos lelkekkel, visszahúzódó testvéreinkkel a kapcsolat 
felvételét és a gyülekezeti életbe való bekapcsolásuk szolgálatát. Ez a hívo- 
gatás komoly szolgálata.

A lelkésznek személyesen kell megkeresnie a missziói hídfőket. Azokat 
a leikeket, akikre számíthat, akik köré a szórványmunkát kiépítheti. Az ezek
kel való későbbi kapcsolat fenntartói már lehetnek a gyülekezet munkásai is.

A gyülekezeti munkát lehetne még tovább sorolni és a felvázolt keretet 
kell is szélesíteni a gyülekezetek helyi igényei szerint. Minden lelkipásztornak 
meg kell látnia, hogy nála milyen munka-ág kiépítésére és ehhez milyen mun
kásokra van szüksége. Csak azt ne mondja senki, hogy nála nincsenek önkén
tes munkások, vagy, hogy nála a felsorolt munkák közül egyiket sem lehet 
megindítani. Lehet, hogy emberi látás szerint valóban nem, de Istennél min
den lehetséges.

Lelkész és minden hívő egyháztag keresse az Isten akaratát a szolgálat 
területén is. Vegyük tudomásul, hogy Isten mértéke nem emberi mérték, logi
kája nem találkozhatik a mienkkel. Amit mi megőrzendő tradíciónak tartunk, 
azt egy szavával felboríthatja. —  Az új ember előtt ú j utakat nyit, indul
junk el rajtuk új munkára, új erővel, mint akik tudják, hogy Istennek és 
nem embernek munkatársai (I. Kor. 3,9). Dr K. J.

3 39
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R e f o r m á t u s
A Református Gyülekezet augusztusi számában nyolcéves kate- 

chetikai terv jelent meg. Módszerében a Jung-módszert tételezi 
fel. Ezért tünteti fel mindenütt a „nézőpont"-ot, azaz azt a törté
netben szereplő személyt, akinek a szemével kíséri a kateehéta az ese
ményeket. (Lásd Jung: Hogyan vezessek vasárnapi iskolát? című 
módszertani könyvet.) A  terv összeállításában egészen hasonló szem
pontok vezették a református egyházat, mint amilyenekre tőlük füg
getlenül a nyári evangélikus katechetikai konferenciák is eljutottak, 
amint azt az előző cikkben látjuk. Nyolcéves tervük első öt • része 
bibliai anyagot hoz, azt nem ismertetjük, ellenben közöljük a 6— 8. 
részt'(évfolyamot), amely a Biblia köré csoportosítva adja az egy
háztörténetet. az egyház életét és az egyház tanítását. Bizonyára sok

C í m :

i. Egyakaratta! . - . együtt. Csel. 2, 44. 46.

2. Pál, Jézus Krisztus szolgája. Róna. 1, !.

3. Rendeltelek világosságul a pogányoknak. 
Csel. 13, 47.

4, Veszedelemben. II. Kor. 11, 26.

5. Harcold meg a hitnek szép harcát. I. Tim. 
6, 12. — Krisztus harca a császárral, Isten
országa harca a birodalommal.

6. Vedd és olvasd!
7. Mindenre van erőm a Krisztusban. Fii. 

4, 13.
8. Tatarozd ki házamat!
9. Pislogó gyertyából. Ézs. 42, 3.

10. Az éjszaka elmúlt. Róra. 13, 12a. — Az 
előreíormáció.

11. Vessük el a sötétség cselekedeteit. Róm. 
13, 12b. —  A  reformáció. I.

12. öltözzük fel a világosság fegyvereit. Róm. 
13, 12c. —  A  reformáció II.

13. Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.
II. Tim. 2, 9. — A  magyar reformáció hősei.

14. Világító szövétnek. II. Pét. 1, 19. —  Bib
lia, hitvallás, zsoltár.

15. Akikre nem volt méltó a világ. Zsíd. 11, 
38. — Ellenreformáció.

16. Nékem az élet Krisztus. Fii. 1, 21. — 
Pietisták: élet és misszió.

17. Tudakozzátok az írásokat. Ján. 5, 39.

18. Eredj el és ekképen cselekedjél. Luk. 10, 
37, — A  belmísszió hősei.

19. Akiket Isten Lelke vezérel. Róm. 8, 14.

V I. r é sz I s t e n o r s z á g a

A n y a g  :

Az ősgyülekezet hite, élete, missziója.

A  legnagyobb apostol megtérése éc első 
missziói útja.

Pál második, és harmadik missziói útja. 

Pál elfogatása, hajótörés, római út.

A keresztyénség üldöztetése és győzelme, 
Konstantínusz, Julíánusz.

Ágoston.
Boní'ácíusz,

Assisi Ferenc.
Az egyház romlása hitvallásban, életben 

és misszióban.
Wald, W íciíii, Hussz.

Luther Márton.

Kálvin János.

Dévai Bíró, Sztáray, Szegedi Kiss, Méliusz 
Juhász, Károly, Szenei Molnár.

A  gályarab prédikátorok. '

Francke és Zínzendori.

Jones Mary, Brit és Külföldi Biblia- 
társulat.

Raikes, Wíchern, Williams.

Az ébredés kezdete hazánkban.
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katechetikai terv
indítást ad ez a terv az evangélikus lelkészeknek is, hogy a magunk 
anyagát milyen módszerrel lehetne jól összefognunk. Jelzem, hogy 
részletes terv készítésével és az egyes egységek irányító szempontjai
nak kidolgozásával hamarosan foglalkozik a nyári katechetikai kon
ferenciák eredményét továbbvinni szándékozó munkaközösség. Remél
jük, hogy munkájuk nyomán a következő számtól kezdve részletesebb 
iránymutatást közölhetünk.

A táblázatot balról-jobbra mind a két oldalon kell olvasni. Tehát például 
az első egység címe: Egyakarattal. . .  együtt. Csel. 2:44, 46. Anyaga: Az ős- 
gyülekezet hite, élete, missziója. Textusa: Csel. 2, 42— 47; 3, 1— 12 stb. 
Nézőpontja: Péter és János, István. Aranymondás: Csel. 2, 42. Az eredeti 
táblázatban az aranymondás után a református énekeskönyv egy-egy ének
száma van. Ezeket alább nem közöljük. ( S z e r k e s z t ő . )

é s  a t ö r t é n e l e m

T e x t u s :
1. Csel. 2, 42—47; 3, 1— 12, 16; 4, 1—3, 5,

7—10, 12—14, 18—21, 23—24, 29—37; 6,
1—15; 7, 1—2, 52, 54—60; 8, 2.

2. Csel. 9, 1—11, 13—20; 11, 25—25; 13, 
1—3; 14, 7— 15, 18—20, 26—27.
19, 1, 8—10, 19, 23—40.

4. Csel. 21, 8—15, 27, 30—36; 23, 11—13, 
16—17, 22—24, 33; 24, 1—12, 21—27;
25, 1, 6—12; 27, 1—2, 6, 9^-11, 14— 15, 
18—26, 33—37, 41—44; 28, 1—6, 11— 16,
30—31.

5. Ml. 10, 16, 18—22, 28, 32—33.

6. Rom. 13, 12—14; Ef. 2, 1—8.
7. Csel. 20, 24; II. Tím. 4, 7—8.

8. Ml. 10, 7—12; I. Pét. 5, 5b—7.
9. Jer. 23, 11, 16, 21—22, 32; Ez. 34, 1—10.

10. I. Pét. 3, 14—18; 4, 12—17a.

11. Rom. 3, 19—25, 28; 4, 3—8; 5, 1.

12. Rom. 8, 28—35, 38—39; 9, 15—23.

13. Éss. 9, 2; 42, 8— 12.

14. I. Kor. 12, 4—11.

15. Zsíd. 10, 32—39.

16. 11. Kor. 9, 6—8, 12—14; Mt. 7, 21; 
1. Ján. 3, 17,

17. Jak. 1, 22—25.
18. I. Kor. 13, 1—8a.

19. Mk. S, 34-36.

N é z ő p  o n t  : Aranymondás!

Péter és János, 
István.

Csel. 2, 42.

Pál. II. Kor. 5, 17.

Pál. Csel. 16, 31.

Pál. Fii. 4, 13.

Megtért pogány. Mt. 10, 28a.

Ágoston. El. 2, 8.
A  germánok. II. Kor. 12, 19.

Assisi Ferenc. Mt. 11, 29a—31.
Középkori apa és fia. Luk. 6, 39b.

Wald, a nép. Mt. 5, 11.

Luther. Rém. 3, 28.

Kálvin János. Dán. 9, 7a.

Dévai, a nép. Mt. 21, 42c.

A nép, Károlyi,
Szenei.

I. Kor. 12, 4—5.

A  gélyarabok. Zsíd. 12, 6.

Francke, Zinzendorí. Ézs. 40, 31.

Jones, Charles. 
Raikcs, Wichern,

Ml. 5, 6.

Williams. Jak. 1, 27.

A  gyermek. II. Tim. 2, 3.
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C í m :
1. Kegyelemből tartattok meg, hit által. Eí.

2 8.
2. Dicsérjétek az Urat. Zsolt. 159, 1.
3. Szolgáljátok az Urat. Zsolt. 2, 11.
4. Krisztus prédikáljuk. I. Kor. 1, 23.
5. Tegyetek tanítványokká minden népeket. 

Mt. 28, 19.
6. Viseljetek gondot az egész nyájra. Csel. 

20, 28.
7. Mindenek ékesen és jórenddel legyenek. 

I. Kor. 14, 40.
8. Én és az én házam az Űrnak szolgáljunk. 

Józs. 24, 15.
9. Hegyen épített város. Mt. 5, 14.

10. Mindnyájan egyek legyenek. Ján. 17, 21.

1. Református keresztyén vagyok.
2. A  teremtő Isten: Az Atya.

3. A  Megváltó Isten: A  Fiú.
4. A  megszentelő Isten: a Szentlélek.

5. A  hálás ember.

6. A  keresztyén ember reménysége.

VII. rész  I s t e n  o r s z á g a
A n y a g :

Egyház, gyülekezet, közösség.

A z egyház istentiszteleti közösség.
A z egyház szeretetközösség.
Az egyház missziói közösség befelé.
Az egyház missziói közösség kifelé.

Az egyház nevelői munkája.

Az egyház kormányzása.

Krisztus a családban.

A  mi gyülekezetünk.
Az ökumené.

VIII. rész Hi t ünk
Szentírás, hitvallások, Szentháromság. 
Teremtés, gondviselés, predesztináció.

Krisztus neve, munkái.
Személye, kegyelmi eszközök.

A  törvény, az imádság.

A  halál utáni élet, ítélet, új világ.

Az anyaszentegyház vándorútján
A Biblia nem öregszik. Múlnak felette az évtizedek,, korszakok 

tűnnek, ú j korok támadnak, a Szentírás üzenete örök. Minden része 
mindig időszerű és friss. Nem lehetne olyan, első pillanatra unal
mas és korunktól távolállónak látszó, szakaszt olvasnunk belőle, 
amelynek ne lenne izgalmas vonatkozása életünkre és a mánkra, ha 
keresnénk és megtalálnánk.

És m é g s e m  mindig e g y f o r m á n  időszerűek] a Biblia 
részei. Egyes részletek néha különösen megelevenednek, időszerűvé 
válnak, közel jönnek. Természetes, hiszen mindennek, ami él, törté
nete van. Mozdulatlan, változatlan csak az, ami holt. Istennek igéje 
pedig élő. A  Bibliában nem holtan, mozdulatlanul van Isten igéje, 
hanem élőn, mozgón, „változón". Az egyháztörténelemnek egyik leg
érdekesebb feldolgozása lenne, ha meg lehetne írn i a Biblia útjának 
belső történetét. Ha megrajzolhatnánk, hogy Isten igéjének külön
böző részei miként elevenedtek meg egyes korokban és különböző 
személyek életében. I la  meg lehetne mutatni, hogy mikor mik voltak 
az aktuális igék, akár felfedezte koruk keresztyénsége, akár csak 
néhány magányos, prófétalelkű hívő szeme tapadt mágneses vonzó
dással rájuk.

Amikor a nógrádi lelkészevangélizációra textust kerestem a 
Bibliámban, az aktuális igét kerestem. A  mi helyzetünkben különö
sen időszerű üzenetet. Jelen egyháztörténelmi fejezetünk igéjét.

'  . . \ '  '



e v i l á g b a n
T e x t u s : N é z ő p o n t : Aranymondás:

1. Ef. 2, 4—8; Mt. 5, 13, 15. - Heídelb. Káté 54.

2. Ján. 5, 21—24.
3. 1. Kor. 12, 14—27; Zsíd. 10, 5—9.

_ II. Kir. 17, 36a.
__ ■ Gál. 5, 13c.

4. Ez. 37, 1—10. — I. Tim. 4, 5.
5. Mt. 28, 19—20; Csel. 1, 8. N — Mk. 13, 10.

6. 11. Pét. 1, 5b; Mt. 18, 15—17. — Péld. 3, 1.

7. II. Thess. 3, 6. v — Fii. 2, 11.

8. Ef. 5, 21—25. — Józs. 24, 15c.

9. Mt. 5, 14—16. _ Mt. 6/ 33.
10. Ján. 10, 16. — Ján. 10, 16c.

é s  é l e t ü n k

1. II. Tím. 3, 16—17; II. Pét. 1, 19—21. _ Róm. 14, 8b.
2. Róm. 7, 24; I. M óz., 9, 9; 17, 2; II. Móz. — EL 1. 4.

19, 5.
3. Mt. 4, 17, Luk. 15, 1—32.
4. I. Thess. 1, 4; Róm. 6, 23; Csel. 2, 37;

__ Heidelb. Káté 32.
__ Ján. 17. 19.

Gai. 3, 27.
5. Mt. 22, 37—40; 11, 25—27; Ján. 11, 41—42, — Ján. 15. 5.

17, 1 26.
6. Mt. 24; I. Kor. 15. Jel. 22, 20c.

Bibliámat lapozgatva így jutottam a pusztai vándorlás történetéhez. 
Ennek az igének az időszerű felfedezése —  nem az én találmányom. 
Egymástól függetlenül és kölcsönhatásban, egyenként és közösség
ben többen is bukkantunk rá 'az elmúlt években és láttuk meg, hogy 
Istennek a pusztai vándorlás történetében megszólaló szava ma külö
nösen időszerű.  

1. Ahogyan Isten vezet
 Móz. 13, 17—22.

1. Amikor Isten kivezette Izrael népét Egyiptomból, a szolgaság 
házából, nem vitte a megszokott kereskedelmi úton, amely a Földközi 
tenger partján egyenesen Kánaán felé tartott. Ezen a rövidebb, 
kényelmesebb és jártabb úton 2— 3 hét alatt elérhették volna az ígé
ret földjét. A  bejárt úton nem lett volna annyi viszontagságban, 
nélkülözésben részük. De Isten nagy kerülővel, fárasztó, nehéz úton 
vezeti őket (17—-1S. v.). A  térképen dőreségnek és céltalanságnak 
látszik az a kaeskaringós, bolyongó út, amelyet a pusztában leírnak. 
Ha valaki az útnak a görbéjére, a taposott homok vonalára néz, ezer 
„miért" támadhat a lelkében.

Isten sokszor érthetetlen úton vezet. Emberileg nézve fárasztóbb, 
keményebb úton. Nem azon az úton, amelyet mi kívánnánk: nem 
a kényelmesen, símán, észszerűn és zavartalanon. De ez az Isten ú tja ! 
Nem a zökkenőmentes, a probléma-nélküli, a magunk eszével válasz
tandó út. Az útnak az értelme nem is tárul meg, ha az utat nézzük. 
Sőt inkább az út újra meg újra kínzó kérdést tesz fe l: miért erre,
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amikor másfelé könnyebb és egyszerűbb lenne? Az útnak az értelme' 
Istennél van elrejtve (17— 18. V.).

ígen^ már itt, az útnak a kezdetén, amikor még alig hagyta el 
Izrael népe Egyiptomot, hitre van szükség: a fnrcsa úton hinni, 
hogy Isten ezen útjának megvan a szent értelme, bölcs célja és cso
dálatos jelentősége, még ha szemünk nem is látja, vagy az ellenke
zőjét látja.

Vájjon megláthatunk-e valamit Isten útjának ebből a r e j t e t t  
értelméből? Kivehető-e az életemet irányító gondviselő Istennek 
rejtett szándéka, a törénelem Urának titkos gondolata? Az adott eset
ben valami megvilágosodott az útnak elrejtett értelméből, de nem 
a pusztában vándorló nép előtt, még talán nem is Mózes előtt, ha
nem csak a későbbi szentíró előtt: 17/b. v. Végeredményben azonban 
az útnak értelme az Isten titkai közé tartozik, s nekünk alázatosan 
kell vallanunk: „M ely igen kinyomozhatatlanok az ő  utai! Mert ki
csoda ismerte meg az TJr értelmét, vágj7 kicsoda volt néki taná
csosa?" (Hóm. 11, 33— 34). Legfeljebb csak megsejthetünk valamit 
az érthetetlen útnak belső isteni értelméből, legtöbbször azt is inkább 
csak visszafelé tekintve, amikor már mögöttünk van (mint ahogyan 
itt is a későbbi szentíró előtt világosodik meg az Istennek útiterv- 
készítő szempontja), de mindenképpen csak az igén tájékozódva 
(„ . . .m e r t  monda az Isten:" 17. v.). A z Igében árulja el az Isten 
az életet irányító és a történelmet formáló cselekvésének belső rugóit, 
s ezért csak az ige sejtethet meg valamit az Isten vezetésének igazi 
értelméből.

Az anyaszentegyház vándorútján magyar evangélikus egyházunk 
és benne mi lelkészek azzal a hittel nézhetünk útunkra: Istennél 
megvan az értelme annak, hogy egyházunk belekerült a szocializmus 
folyamába; megvan az értelme annak, hogy keletre kerültünk, s hogy 
új helyzetünk egész életünkre döntő változással jár. Ha nem hival
kodó önnön-próíétai köntösben, hanem zsákban és hamuban térdelve 
keressük az igében Isten mai vezetésének belső indítékait, akkor alá
zatosan valamit meg is sejthetünk. Csak így mondhatjuk például, 
de így elmondhatjuk azt, hogy látásunk szerint Isten ítélete teljese
dik egyházunkon sok-sok bűnéért. Sőt pozitív nagy értelmét is meg
láthatjuk útunknak, amint ez sorozatunk folyamán fel is villan majd 
előttünk. Közben mégis megőrizzük az eseményeket irányító Isten tit
kát, a végső miértet titoknak, amely teljes átlátszósággal majd csak 
odafent világosodik meg előttünk; de már most hisszük, hogy a mai 
világban kanyargó útunknak Istennél megvan a határozott szándéka 
és csodálatos értelme.

2. Tovább figyelve a 17/b. verset, rájövünk, hogy a pusztai ván
dorlás útvonalára nem az Istennek volt szüksége, hanem Izráel né
pének. Nem azért nem vitte Isten Izráel népét egyenesen a Filiszteu- 
sok földje felé, mintha nem. lett volna ereje győzni a járt úton, ahol 
nagyobb ellenség és harc várt volna rájuk. Ha Isten az egyiptom- 
beliek felett tudott győzni, sértetlenül vihette volna át őket a köz
vetlen úton is az ígéret földjére. De Izráel népének belső állapotára, 
lelki erőtlenségére volt tekintettel az Isten: 17/b. vers. Istent peda
gógiai érdek vezeti, amikor Izráel népét a nehéz úton viszi. Izráel
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népének volt szüksége arra, hogy azon a küzdelmes úton menjen, 
amelyen Isten a pusztában vezette. Isten ezen a hosszú, kemény úton 
nevelte az ő népét. Ezen az úton érte el népével azt, amit az egy
szerű úton nem tudott volna elérni.

Ezzel meg is világosodott előttünk Isten minden útjának közös 
nagy értelme; Azért vezet úgy, ahogyan vezet, mert nevelni akar 
bennünket. Am i velem történik, arra nekem, nélkülözhetetlen szük
ségem van hitem érdekében! Sok kis apró életen figyelhetjük meg 
ezt az egyetemes isteni útirányító szándékot. Ismerek egy asszonyt, 
akinek szüksége volt arra. hogy nemrégiben meghaljon a férje, mert. 
most felszabadult a felesége az otthoni megkötöttségektől, hogy Istent 
észrevegye az életében s lelkére zuhanjon a gyász utáni ürességben 
az üdvösségének kínzó gondja. Másik esetben szükség volt —  világo
san látom —  a kínos halállal végződő rákos betegségre, hogy Isten 
mindent kivegyen a szenvedő kezéből, s szemei egyedül őt lássák, 
hozzá sóvárogjanak.

Egyházunknak és nekünk papoknak különösen szükségünk van 
arra, amin keresztül megyünk. Étünk Isten pedagógus kezét mu
tatja. Nemrégiben írta egyik teológus-testvérem Déldunántúlról az 
egyik faluból: „Ezeknek az embereknek a vallásossága vagyonukkal 
állott egyenlő arányban." Vagyonuk roncsain kiderült hitükről, hogy 
nem Istenbe vetették azt, hanem földjükbe, meg szép nagy istálló
jukba. Nincs-e kiáltó szüksége evangélikus népünknek Isten mai ne
velő útjára? Es mi papok? Nem volt-e nagy szükségünk arra, hogy 
megrendüljön, lábunk alatt a föld a forradalom rengésétől, s tanuljuk 
a leckéket, a mai papi leckéket?

3. Isten nappal felhőoszloppal, éjszaka tűzoszloppal vezette 
Izraelt a pusztában; ez a harmadik megfigyelésünk a sorozatunkat 
kezdő bibliai szakaszban. A  felhő és tüzoszlop Isten vezetésének 
nyilvánvaló jele volt. Isten vezetésének vannak ma is ilyen je le if

Mi elő V erre a kérdésre felelnénk, végezzünk egy kis excgetikai 
körültekintést. A  kortörténeti exegézis felhívja figyelmünket, hogy 
abban az időben füs1- és tűz jeladásokkal vezették a felvonuló had
seregeket. A  mesterséges hadi jelek voltak hasonlók, a pusztai vándor
lásban szerenlő isteni jelekhez. Van másik, közelebb fekvő termé
szetes mas'varázat is : tűzhányó felett gomolygó ködnára, amelyet 
éjszaka a kráterfény izzóvá tett. Ezek a magyarázatok ma már el
dönthetetlenek, de ne siessünk a „hitetlen exegézis"-megjegyzéssel, 
mert ennek az emberi magyarázatnak komoly tanulsága is van; Isten 
sahszer egészen hétköznapi dolgokat, önmagában véve egyáltalában 
nem csodálatos, hanem nagyon is természetes jelenségeket használ fe l 
életünk vezetésére. Őszi vetés idején felkel reggel a parasztember, 
de indulhat ki a földiére, mert el kezd esni az eső. Van ennél 
természetesebb jelenség, mint hogy esik az eső? És mégis annak a 
kérgeskezü embernek őszi napján ez a természetes jelenség Isten 
életetdránvító eszközévé vált; a oaraszt ember útja nem kanvargott ki 
az őszi röeük közé. hanem otthon rekedt. V a gy ; csaladunk egyik 
tagja váratlanul megbetegszik. Ez a betegség —  ..természetes" jelen
ség ez. emberi életben —r megváltoztatja a többiek napi beosztását, 
hétköznapi életét, mert ápolni kell a súlyos beteget. A  természetes
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magyarázata felhő- és tüzoszlop ebben az esetben a családtagok szá
mára: az apa tüdőgyulladása, noha talán isteni jelekről általában 
nem akarnak tudni a családban.

Engedelmesen kell fogadnunk Istennek a természetes jelenségek
ben, mindennapi eseményekben jelentkező vezetését. Életünk mozza
nataival, feladataival is vezet az Úr. A  történelem egyáltalában' nem 
túlvilági eredetűnek tartott fordulatai is —  felhő és tüzoszlop a szá
munkra, amelyen keresztül más irányba fordítja életútunkat a tör
ténelem Ura.

De hagyjuk a kortörténeti magyarázatot és nézzük a felhő és 
tüzoszlop teológiai értelmét. A  felhő és tűzöszlop: az Isten jelen
létének szimbóluma és helye a pusztai vándorlás történetében (21/a. 
v . ; különösen világos ez IV . Móz. 9, 15—23-ban, ahol a szövetség 
sátorát borítja be a felhő és tüzoszlop). A  zsoltáríró, aki már messze 
él a pusztai vándorlás korától, így mondja ugyanezt: „Uram, az én 
lábamnak szövétneke a te igéd és ösvényemnek világa." Az igében 
ugyanúgy —  sőt hatalmasabban és csodálatosabban —  van jelen az 
Isten, mint a tűzoszlopban és a felhőoszlopban.

De vájjon állítható-e, hogy Isten az igéjével vezethet berniün
ket® Nem vagyok barát ja a babonás bibliahasználatnak, s nem merném 
utazási vagy bevásárlási kérdésekben egyszerűen megkérdezni a reg
geli Losung-igét. És mégis vezet Isten' az igéjével: úgy, hogy életem 
eseményeit megvilágítja, válaszutakon döntésem mérlegeléséhez taná
csokat ad. Szabad feltenni igeolvasásunkkor ilyen kérdést is: Uram, 
mi a Te szavad ahoz, amiben vagyok? a körülményeiéihez? a mai 
napomhoz? ahoz, amit tennem kell? ahoz, amitől félek, vagy ami 
alatt szenvedek? amiben nem tudok eligazodni?

Az anyaszentegyház vándorútjának mai szakaszán el kell fogad
nunk az Isten vezetését, amely jelentkezik az útunkat meghatározó 
eseményekben, történelmi alakulásban, de közben szorosan kell tar
tani kezünkben az ige lámpását és mindennap kérdezni: mit tegyek, 
Uram? merre menjek? ebben és ebben a kérdésben miként döntsék? 
milyen legyen a papi magatartásom? milyen legyen a szolgálatom 
az előttem kanyargó mai úton ? Isten vezetésének engedni ennyi: 
menni az események által meghatározott úton, de igéjének irányító 
hatalma alá állítva gondolatainkat, cselekedeteinket, elhatározásainkat.

Az útnak rejtett értelme megvan Istennél s ezt hinnünk kell. 
Nagy szükségünk van arra az útra, amelyen keresztül megyünk. 
Isten az életünk és a történelem alakulásával, de legfőképpen az igé
jével vezet. Ez a három jelenti, az anyaszentegyház vándordíján 
ma is azt, „ahogyan Isten vezet“ .

Az Út csodásan működik,
De útja rejtue van,
Tenger takarja lábnyomát, 
Szelek szárnyán suhan,
Mint titkos bánya mélyiben, 
Formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl, 
Mi m olt még rejtve itt.

Ne félj tehát kicsiny csamt, 
Ha rád felleg borul, 
Kegyelmet rejt s belőle majd 
Áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad ő 
Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt 
Szent arca rejtezik.

Veöreös Imre.
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Ifjúsági munka
B e v e z e t é s ü l .

Az .ezévi bibliaköri sorozat célja: áttekintést adni a teljes Szentírás üzr
téről a ma ifjú egyházának. Rövid feldolgozásunk nem kívánja a megjelölt 
igehelyek kimerítő exegézisét nyújtani, hanem az ige fötémáját jelöli meg 
és hozzá néhány vezérgondolatot ad. Igyekeztünk az egyes bibliai könyvek 
középponti, illetve legjellemzőbb üzenetét megszólaltatni (ettől ott tértünk csak 
el, ahol a könyv ilyen mondanivalója előzőleg már előkerült, pl. Ef., Zsid. 
lev.). A bibliai könyvek sorrendjén csak kivételes esetben változtattunk, — 
pl. Esd., Neh. könyve.

Az egyes igehelyek feldolgozása legyen valóban igeszerű, de ugyanakkor 
egészen személyes, a ma ifjúságának életét megszólító, gyakorlati feldolgozás! 
Lássék meg, hogy a Szent írás minden egyes könyve az élet könyve!

A havonkénti egy-egy megbeszéléshez adott sorozat a múlt évi anyag 
kiegészítése. Ott arról volt szó, hogyan szolgál az egyház az ifjúságnak. Itt 
arról lesz szó, hogyan szolgáljon az ifjúság az egyházban Krisztusnak. A meg
beszélések a meglevőre és a megvalósítandóra egyformán tekintsenek!

Isten Szentlelke adjon világosságot és erőt vezetőknek és vezetetteknek, 
hogy ezek a bibliakörök és megbeszélések valóban áldott szolgálatot végez
hessenek!

A Szent í r á s  üzenete
I. Ó S Z Ö V E T S É G

H e t e n k é n t i  b i b l i a k ö r i  a n y a g
a) Történeti könyvek.

1. A kezdet. I. Móz. 1—2. f.
A bibliai teremtéstörténet nem vitatkozik a kezdetre vonatkozó más 

nézetekkel. Egyszerűen leszögezi, hogy mindenfajta létező létezése mögött 
ott áll Isién. Különösen középpontba kerül Istennek magának a véleménye, 
hogy minden, amit alkotott, igen jó. A történet leírója nem kardoskodik 
és bizonygat, hanem engedelmesen tudomásul veszi a tényeket. Nyilvánvaló 
tehát, hogy a teremtés bibliai felvázolása nem vitakérdés, tudás-kérdés, ha
nem hit-kérdés. (Zsid. 11, 3.) Isten nem felejti el később sem megismételni 
azt az igényét, hogy a teremtés műve és a teremtmények az övé. (Zsolt. 
19, 2; 24, 1—2; 90, 2; 95, 4—6; Ézs. 40, 21—28; Csel. 17, 24—28.) Az ő léte, 
akarata, és célja az élet titka. E nélkül semmi 6em létezik, ami létezik.
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Ennek meglátására csak a megváltott ember szemei nyílnak meg igazán. 
Krisztus nélkül hadilábon áli az ember az Istennel, de zavarossá lesz a kez
det is, vég is, mert szeretné kiemelni belőle a saját igazolására Istent. (Ján. 
1, 14; Kol. 1, 15—20.)

2. Pokoli pillanat. I. Móz. 3, f.
Rútul visszaélt az ember szabadságával. Isten, ugyanis nem bábukat, 

hanem döntés jogával felruházott személyeket állított a teremtés élére. 
Szabadságát arra használta, hogy szobáéit az ördöggel és cserbenhagyta 
teremtőjét. Egy könnyelmű pillanatban .az ördög oldalára szegődött. Isten 
felelősségrevonása is arról tanúskodik, hogy .ez az igazság. Éppen az lett 
a vesztesége és baja, hogy többet a saját emberségéből nem tudott Isten 
mellett dönteni. Bűn alá, átok .alá rekesztett bábu, akinek az ördög dirigál. 
Ha belátása volna is arra, hogy Isten akaratának megfelelően cselekedjék, 
ereje nincs a véghezviteléhez. Az, engedetlenség átka nyomon kíséri életét 
s nem tud belőle kilábolni. Saját maga, utódai és környezete életében kény
telen látni könnyelmű döntése gyümölcsét. Föl-fölcsillan előtte valami remény, 
de az idő múlása ezt sohasem igazolja, hanem csak Istent, aki átokkal súj
totta. Sőt, még abban sem reménykedhetik, hogy valaha is vége lesz, mert 
Isten nem kötötte időhöz az átkot. Se vége, se hossza, e,z a pokol.

3. Reménysugár. !. Móz.3, 15.
Isten kimondotta az ítéletet az engedetlen ember felett. Porrá kell' len

nie anélkül, hogy azzal végeszakadna az átoknak. A minden élők anyjának, 
Évának késői asszony-utódai közül azonban egynek fia születik majd. (Ézs. 
9, 6—7.) Tehát ember lesz. De neki adatik a hatalom, hogy a rabtartó ördög 
fejére taposson. Tehát Isten is tesz. (I. Jára. 3, 8/b.) Ezzel fölmérhetetlen 
lehetőség nyílik az ember számára. Módja lesz visszatalálnia igazi gazdájához. 
Még ha hatalmát fitogtatja is az ördög, jogát elveszíti a döntő összecsapás 
után. Isten ezzel bejelentette, hogy az emberről nem mondott le. Ügyét újra 
a kezébe veszi s nem mindegy neki, mi történik vele. A kegyelem remény
sugara megvillan, hogy belőle kibontakozzék a teljes mentség. Isten, szeretete 
nagyobb az ítéletnél, ördögnél, pokolnál. Kívülről semmi nem indokolja ezt 
a döntést. Istenben, a teremtőben van az oka. (Ján. 3, 16; 8, 44; I. Ján. 3, 8; 
I. Tim. 1, 4—5.)

4. Elkezdődik a megoldás. I. Móz. 12, 1—9.
Isten bejelentett szándékától nem á l el. Az özönvízből kimenti Noét, 

a bábeli kudarc után pedig kiszóiítja Abrahámot őshazájából, hogy benne 
indítsa el azt az utat, amelyiknek végén ott áll a mentő kereszt. Az Abrahám 
kiválasztásában tehát sokkal többről van szó, mint egy ember ügyéről. 
Világraszóló esemény kezdődik el vele. Egy parancsot és egy ígéretet tesz 
eléje Isten. Üt jára. egyetlen biztosíték marad, Isten szava és egyetlen, ment
sége, a kipróbált hit. Ez elég is neki ahhoz, hogy engedelmeskedjék és 
reménységgel tegye lábát arra a földre, amelyiken beteljesedik majdan, az 
ígéret. Isten igazolta Abrahám hitén keresztül magát. „Boldogok, akik nem 
látnak és hisznek: (Ján. 20, 29; Csel. 2, 8/a; Zsid. 11, 1, 8— 19; Róm. 4, 3; 
Gál. 3, 8.)

5. Isten népe. II. Móz. 3, 1 — 10; 12, 1 — 15; V. Móz. 7, 7—8.
Nekünk tényként kell elfogadnunk azt, hogy Isten Izrael népét válasz

totta magának üdvterve érdekében.. Nem azért, mintha valamivel különösen 
rászolgált volna, hanem mert joga volt hozzá, tetszett neki, hogy szeretetét 
így mutassa meg. Hagyja és akarja, hogy népe nyomorogjon Egyiptom föld
jén s így legyen neki alkalma szabadítása megbizonyítására. Ami Izraelié) 
történik Egyiptomban és a pusztában, az nem a sors játéka, hanem Isten 
előretekintése, ö  mindig cselekedeteinek végcélját nézi. nem azt, hogy az 
pillanatnyilag kellemes egy nép számára, vagy kellemetlen. Isten papjának 
választja ezt a népet. Jaj tesz neki, ha erről valaha is elfelejtkezik. De őket
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ebben a Messiásra irányuló papságban nem hagyja megbizonyítatlanul. Csodá
kat, jeleket láttat velük. A páskabárány vére és a kovásztalan kenyér Isten 
kegyelmes szabadításának bizonysága addig is, amíg helyére nem lép a 
Krisztustól szerzett szent vacsora. (Hős. 11, 1; 4, 6; Zsid. 12, 1—6.)

6. Az ószövetség. II. Móz. 20, I —17; 24, 1—8.
Ez a szövetség testamentum a szó eredeti értelmében, Isten, döntésén 

és tervén, alapuló rendelkezés. Hatalom, igény, ígéret az Isten oldaláról, 
engedelmesség, hűség, alkalmazkodás, röviden hit a választott nép oldaláról, 
így gondolta Isten. De a hűség csak Isteni részéről bizonyult valódinak. 
Az útmutató törvény bűnökre emlékeztető vádlevél lett a választott nép 
hűtlensége folytán. Éppen ezen a törvényen keresztül lett nyilvánvaló, hogy 
Isten nem ismer tréfát. Komolyan veszi a bűnt még a választottak életé
ben is. De ezt a körülményt teszi alkalmassá arra, hogy régi tervének 
keresztülvitele érdekében szemeket nyitogasson és legyen a törvény bűnök 
miatti csődön keresztül is Krisztusra vezérlő mester. (Gál. 3, 21—24.) Ilyen 
értelemben az ószövetség csak előképe egy jobb szövetségnek, az újnak. (Zsid. 
8, 6 -7 ; Kol. 2, 13— 14.)

7. Bakok vére. III. Móz. 16. f.
A bűnével tehetetlen ember erőlködése és szabadulási vágya nyilatkozik 

meg az ótestámentumi áldozatban. A közbenjáró szolgálatot végző főpap 
maga is kegyelem után kiált. Csorog az áldozati vér, de a bűnök vissza
kísértenek. Isten bűnöket felszámoló kegyelme ugyan nyilvánvaló, de a szív 
nem lett mássá. Nem tud gyönyörködni Isten akaratában, már pedig ez a 
kegyelem igazi állapota. Isten ugyanis nem csupán a múltat akarja szünte
lenül felszámolgatná, hanem eredményt, új életet, jobb engedelmességet, több 
diadalt akar látni az övéi életében. Ezért nincs megállás a bakok vérének 
kiontásában. Csak lefékezte a szabadulás utáni sóhajt egyszer-egyszer, de 
nem tüntette el. Nem is tűnhet el mindaddig, amíg a tiszta és szent a saját 
vérét oda nem viszi engesztelésül Isten oltárára, egyszer 'és mindenkorra. 
(Zsid. 9, 11— 15, 25—28; I. Ján. 2, 1—2.)

8. A kereszt előképe. IV. Móz. 21, 1—9.
Izrael népe szüntelenül hátratekint. Nem elég garancia nekik Isten. 

Ö azonban nem csúfoltatik meg. Amit vetnek, azt aratják is. Isten a perle
kedőkkel és követelődzőkkel szemben csak az öklét mutatja meg. Ez pedig 
a legnagyobb veszedelem vo lt , és lesz minden időben,. Csak a gyónóknak 
bizonyítja meg, hogy neki módjában van másképpen is bemutatkoznia. így 
csillan meg a pusztai csőd idején is a kígyómarta nép életében Isten irgalma. 
Attól a perctől kezdve pedig már nem az vesz el, akit a kígyó megmart, 
hanem aki nem él az Isten által adott lehetőséggel. A megmerevedett sze
meknek már mit sem használ a póznáratűzött érckígyó. Krisztus keresztje is 
azért állíttatott fel halálraszántaknak. hogy mentség legyen közülük mind
azoknak, akik idejében élnek vele. (Ján. 3, 14— 16; I. Kor. 1, 18.)

9. A törvény betöltése. V. Móz. 6, 4—9; III. Móz. 19, 18.
Isten már az Ötestámentom népe előtt nyilvánvalóvá tette, hogy a tör

vény betöltése a szeretet. Az egyezkedés, a kibújó-keresés és a hideg számí
tással eszközölt erőfeszítés nerp használ semmit. Amikor a gyermek szereti 
atyját, nem okoskodik parancsával szemben, hanem örömmel végrehajtja azt. 
Nem lehetetlenséget és jogtalanságot szimatol benne, hanem tudja, hogy 
egyetlen megoldás vele szemben az engedelmeskedés. Ez tetszik atyjának 
és ez válik néki is javára. Értelme, érzelme, akarata erre van beállítva. 
Szinte még határozottabban kidomborodik ez az emberek felé. Akit az ember 
nem szeret, azzal szemben máris törvényszegővé lett. Viszont a szeretet 
szolgál és ad feltétel és kérdezősködés nélkül. A szeretet nemcsak tartóz
kodik attól, ami kellemetlen a másiknak, hanem szüntelen alkalmat lát a jé-
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cselekedetre. Istent és embereket szeretni persze csak a Krisztuson keresztül 
lehet igazán. (Mt. 22, 36— 40; Róm. 13, 8— 10.)

10. Isten szava megáll. Józsué 21, 43—45; 24, 14— 15.
Istetn nem az emberek kívánságát szokta teljesíteni, hanem a saját 

akaratát és ígéretét. Ezt még a 6aját népének is meg kell tanulnia. Ahol 
hit van, ott ezt szüntelen tapasztalják is. Ö nem pillanatnyi indulatok és érzé
sek alapján dolgozik, dönt és határoz, hanem véghezviszi tervét. — Az ígéret 
löldjét Izraelnek adta. De azzal a céllal, hogy a világ Megváltója eljövete
lének bölcsője Legyen. Isten sok áldását tapasztaljuk naponként. Fejünk haj
szálai is számon vannak. De nem hagyja elfelejteni, hogy nincs itt mara
dandó városunk. (Mt. 10, 30; Zsid. 13, 14.) Isten szava megáll. Ez a mi 
számunkra azt jelenti, Megváltónk van és nyert ügyünk van. (Fii. 1, 6.)

• „Tudjuk, hogyha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van a mennyek
ben.. “ (II. Kor. 5, 1; Zsid. 11, 13— 16.)

11. A parázna nép. Bírák 3, 1 — 15 a; 8, 24—27; 16, 18—21; 17— 18. f.
Hiába hordozta Isten az ő népét sasszámyakon, hiába adta neki az ígé

ret földjét, ők fújták a maguk nótáját. A maguk útján akartak járni. Istent 
pedig tartaléknak szánták a veszedelmek idejére. A hűtlenséggel azután! vas- 
következetességgel együtt járt a züllés, a hanyatlás. Paráznákká.lettek Isten
nel szemben és ez zabolátjanságra vezetett minden téren. A Bírák könyve 
fényes bizonysága annak, hogy Isten mennyire nem személyválogató. Nevén 
nevezi a bűnt, bárkinél, bármikor és bárhol. Ez pedig azt is jelenti, hogy 
űzetni kell érte. Nem lehet megúszni a paráznaságot! De bizonyság ez a 
könyv arról is, hogy türelmes Isten. Hajlandó újrakezdeni a mentést. Mi min
dent ennek a türelemnek köszönhetünk. Az üdvösségünket is. (Róm. 2, 4; 
II. Péter 3, 9.)

12. A pogány is kedves Istennek. Ruth 1, 1—22; 4, 13— 17.
Ruthnak is- Izrael Istene lett az Istene. Tehát nem Naomi lett pogány, 

hanem Ruth lett izraelitává. Vájjon mi az oka ennek? Moáb földjén 6 csak 
jövevény volt, és rendszerint az egyes szokott idomulni a többséghez. Ennek 
a titka semmi más, mint Naomi bizonyságtevő élete. Izrael népének általá
nosságban is ez lett volna a feladata. (Ézs. 49, 6.) Isten tehát nem kötötte te 
magát kizárólagosan Izraelnek. Kegyelme a pogányoknak is szól. (Ezs. 42, 6; 
55, 4—5; 60, 2; Csel. 10, 35; 15, 14.) Amikor a biblia tiltakozik zsidónak 
pogánmyal való összeházasodása ellen, nem faji sovinizmusból teszi, hanem 
azért, mert sokszor megfordítva történik az eset, mint Ruthnál. A zsidó lett 
pogánnyá. (Salamon, Acháb, Esdrás 9— 10. f.) Azt, hogy Isten nem tiltako
zott Ruth befogadása ellen, mutatja a negyedik fejezet nemzetségi táblája. 
Ősanyja lett a Megváltónak. (Mt. 1, 5; Ján. 17, 20; Csel. 2, 39; Jel. 14, 6.)

13. Az ígéret „felkentje". I. Sám. 16, 1 — 13; II. Sám. 7, 12— 19.
Isten veti el Sault és Isten teszi királlyá Dávidot. Ha a daliás külsőre 

nézett vo’na, bizonyára Isai katonafiai közül különb is akadt volna. „De az Ür 
azt nézi, ami a szívben van.“ Az Ür saját tetszése szerint választ de nem 
választ akárkit,. amikor az ő ügyéről van szó. Nagy ígéret hordozója Dávid 
(Ezs. 9, 7; Jer. 33, 5; Amos 9, 11; Luk. 1, 32.) Test szerint Atyja a Krisz
tusnak, de egyúttal előképe is az Ür igazi felkentjének. (Zsolt. 2, 6; 110, 1; 
Ezs. 61, 1; Luk. 4, 18.) Nem az életével, hiszen ismeri őt az ‘Ür s a bibliai 
feljegyzés nem csinál titkot Dávid bűnéből. Ö is kegyetemből élhet csupán. 
De előképe azon az alapon, hogy Isten felkentje és engedelmesen meghajol 
az előtt az Isten előtt, aki jól végzett felőle is örökre, az 5 Fiáért, a Jézusért. 
(Mess'ás, Krisztus =  Fel kent.)

14. Király és Próféta. I. Kir. 18, I—40.
Isten vagy Baál? Ez a döntő kérdés Izrael életében, Acháb király ide-
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jében. Illetve inkább az a baj, hogy sokaknak már nem is kérdése. Azért 
teszi Isten kérdéssé újra Illésen keresztül. (Illés már a nevében hordja 
programmját. Élijáhu azt jelenti: Jahve az én Istenem.) Acháb és Illés két 
világ. Acháb kezében királyi hataltom van. Illés szegény mint a próféták 
általában, de mögötte ott áll Isteni. Achábot a pogány Jezábel dirigálja. 
Illés az Ürmak enged. Emberileg Acháb ül a nyeregben. Isten Illést igazolja. 
Kamiéi hegyén, a Baál. íőkultuszhdyén történik a döntés. Ott világlik ki, 
hogy akármilyen türelmes is Isten a bálványokkal, azoknak előbb-utóbb vesz
niük kell. Isten nem tűr maga mellett bálványt. Továbbá, az ö  ügye akkor 
sem veszett ügy, ha 850 Baál és Asera próféta eszik is Jezábel asztaláról. 
Istennek volt, van és lesz népe. (I. IQr. 19, 14, 18.)

• b) Próféták.
(Ezsdrást, Nehemiást kivéve.)

15. Fájdalmak férfia. Ézsaiás 53. f.
Nem említi Jézus nevét a próféta, de csak ráillik ez a fejezet. Nagy

szerűen domborodik ki belőle a kereszt teológiája. Krisztus helyettes szenve
désében ott van a bűntgyúlölő Isten és ott van bűnével a bűnös ember. 
Az Or akarta őt megrontani mindnyájunk vétke miatt. Sehol sem olyan sötét 
a bűn, mint a kereszten, hiszen nem cselekedett hamisságot, aki szenvedett, 
álnokság sem volt szájában. Mégis verettetett, kínoztatott, megsebeslttetett 
és életét halálra adta. A bűnösök közé számiáltatott úgy, hogy csak őrajta 
teljesedett be a bűnös sorsa. Ezt azonban másik oldalról nézve azért tette 
Isten felé, hogy magot lásson. Azzal, hogy odafordította hátát az ítélet elé, 
sokak feje fölül elfordította a veszedelmet. Öérette igazít meg Isten és lesz 
mentőakarata jószerencsés megtérő gyermekei életében. Leplezetlenül tiszta 
evangélium ez az Ötestámentumban. (Csel. 8,- 26—38.)

16. Áldott újszövetség. (Jeremiás 31, 31—34.)
Az „Ószövetségből" csak a hűtlenség átka maradt. Mennyi szószegés, 

engedetlenség, bálványimádás, hitetlenség fölött kellett 'volna irgalmatlanul 
pálcát törnie Istennek. A cserbenhagyott Isten azonban más megoldást válasz
tott. Előrefordítja a próféta tekintetét arra a valakire, aki jobb, új szövetség 
közbenjárója. Nagy ára van ennek a szövetségnek: a Krisztus vére. Isten 
ezért a' vérért úgy döntött, hogy könyörül a hűtleneken. Nemcsak a bűneik 
révén előállt nagy adósságot engedi el, hanem mássá teszi a szívüket is. 
Az atya és gyermek viszonyát valósítja meg. Csak azért, mert szeret. Nincs 
ennek más magyarázata. Csodálatos ismertetőjele éppen az ennek a válto
zásnak, hogy aki a Jézusban ismeri meg atyjának a? Istent, az örömmel 
enged neki. Teljesíti kedvvel, készséggel akaratát. Nem rettegésből, hanem 
szeretetből és hálából. (Zsid. 8, 6— 13; 9, 14— 15.)

17. Élet a csontmezőn. Ezékiel 37, 1 — 14.
Izrael bűne büntetéseként nyögi a fogságot. Szinte közmondásszerű 

a vallomás ajkukon: „Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi remény
ségünk, kivágattunk!" Isten az emberi kilátások útjait mind lezárta. De m eg
mutatja,- hogy ő az élet ura a csontmezőn is. Ahol az emberi szem csak 
halált lát, ő ott is fordítani tud a helyzeten. Az ige révén Isten csodálatos 
újjáteremtő ereje hatalom a tetemek között. Mennyi vigasztalás és örök 
újság van ebben! Az ember Isten újjáteremtő hatalma folytán mindenestől, 
testestől-lelkestö! mássá lehet. (Fii. 3, 20—21; I. Ján. 3, 2.) Szinte az ős
teremtés jelenete elevenedik meg ebben az igében. Isten újjáteremtő munká
jában embereket alkalmaz. Nekik maradék nélkül álkalmázkodniok kell _ a-z 
igéhez. Nem vehetnek el belőle és nem tehetnek hozzá. — Egy nagy előre-
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pillantás ez az ige is Krisztusra, akiben mindig igaz, hogy a régiek elmúlnak 
és újjá lesz minden. (Fii. 3, 10— 11; Kol. 2, 12; I. Kor. 15, 14; 5, 17.)

18. Hívő bizonyságtétel. Dániel 3, 1—33.
A hit nem szokott feltételeket szabni Istennek, csak a. hitetlenség. 

A hitet éppen az jellemzi, hogy még mielőtt látna, bizonyos a dolgában. 
Nem^ magára épít a hívő, hanem arra, akiben hisz. Dániel három társa nagy
szerű példáját ennek. Ök indokolhatnák esetleges bálványimádásukat az állá
sukkal, kenyerükkel, életük megmaradásával. De nem ez a döntő nekik, ami
kor megtagadják a bálványozást és Istennek engednek inkább. Az a' bizo
nyosságuk, _ hogy Isten megszabadíthatja övéit, ha akarja. De, hogy meg is 
szabadítsa őket, nem lesz feltétel hitük számára. Isten akkor is Isten marad, 
ha ők a kemehcében elvesznek. Isten az Ür a halálban is és nem veszhet el, 
akit menteni akar. De ki mentheti meg azt, akit el akar veszteni? (Csel. 4 20'
5, 29; Rom. 14, 7—9.)

19. Épülő templom, épülő ország. Ezsd. 6, 1—16; Neh. 4 ,1—2,9,15—18:
6, 15—16; 5, 1 — 13.

A fogságban megtanulta Izrael népe, mit jelent a templom és a békes
ség templomon belül és kívül. Isten ugyan a fogságban is Istenük volt, de 
a vele való zavartalan találkozás, mégpedig közösség formájában, csorbát 
szenvedett. Isten megtanította őket annak megbecsülésére, amit addig nem 
becsültek meg igazi lényeges értéke szerint. (Zsolt. 42. f.) Ezért első dolga 
az ígéretét betöltő Isten kegyelméből hazatérteknek a templom felépítése 
Áldozat árán és akadályokon keresztül. Az istentiszteleti élet helyreállítása 
után nyomban pezsdült az ország és később egymás után zajlik le a védőfal 
megépítése és a bűnös szociális viszonyok rendezése. Sok az akadály! De nem 
hiábavaló a hit és a belőle fakadó imádság. Lehetetlenség és tehetetlenseg 
csak ott van, aho' megpróbálják elnémítani- Istent. — Valamiről' azonban 
lassan elfelejtkeznek. Isten azért hozta vissza Sión foglyait, hogy tovább 
egyengesse nagy ígérete teljesedését, Krisztus eljövetelét.

20. Pünkösdi ígéret, utolsó nap. Joel. 2, 28—32.
Ennek az ótestámentomi prófétai igének két pillére van: a Szentlélek 

kitöltetése és az utolsó nap. Krisztus két eljövetele között a Szentlélek által 
népet toboroz magának. Öregek, ifjak, férfiak és nők lesznek eszközei ebben 
a munkában. Ebben a csodálatos kegyelmi időben mindenkinek szó! a meg
hívása és mind az, aki segítségül hívja nevét, megtartatik. Ez a lehetősé
günk most is. Mindenkié az üdvösség, valakit csak elhív magának az Ür. 
A lehetőségeknek azonban végeszakad kinek-kinek halálával, de az ítélet 
napjával egyetemlegesen. Az ige megvillantia a másik pillért Is, az Ür rette
netes napját, amelyiken-az ítélet következik. A megszabadultak között csak 
azok lesznek, akik nem késnek el az Ür segítségülhívásával. (Cseh 2, 1—41.)

c ) Tanítói könyvek.
21  A sátán rostáján. Jób. 2, 1 — 10; 3, 1—3; 40, 1—3; 42, 1—9.
A hívő embert sem kíméli meg Isten attól, hogy rá ne tegye a sátán 

rostájára. Ez persze rettentő kellemetlen. Maga a sátán kérdezteti ilyenkor: 
miért? Csak Isten teszi nyilvánvalóvá, hogy nem ez a kérdés, hanem az, 
hogy mi célból. Jóbnak is meg ke1! a szenvedés mélyén tanulnia, hogy arcot 
ő nem ért, azt érti Isten, aminek ő nem látja célját, célját látja Isten. 
Amit 3 maga mondott bizonyságtétel-képpen, azt csakugyan meg kell bizo
nyítania életével. A jót is, rosszat is el kell fogadná Tőle, mert mindennel 
magafelé segít. M ég a sátán, rostáján is igaz, hogy a sátán mozgási' kői1© 
korlátozott. Nem mehet tovább, sem térben,, sem időben, mint ameddig Isten
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enged1. Amikor Isten elérte célját, megszünteti a szenvedést. (Jób. 5, 17— 19- 
Luk 22, 31—32; Zsid. 12, 6.)

22. A választottak visszhangja. 103. Zsolt.
A választottak valamilyen formában mindig válaszoltak Isten megszólí

tására és cselekedeteire. Csak a süket, vagy hálátlan -ember szokott néma 
maradni. A Zsoltárok telve vannak az Isten által megszólított ember vissz
hangjával. Vagy könyörgés, gyónás, vagy magasztalás és hála ez a vissz
hang. Ebben a Zsoltárban a bűnéből szabadult ember zengi szíve háláját. 
Aki megtapasztalta Isten kegyelmét, amellyel háta mögé veti a megvallott 
bűnöket, hogy soha ne térjenek vissza, az így beszél, mint a zsoítáros. 
Isten úgalma és a szabadulás mindennél drágább öröme foglalja el szívét. 
Hiszen nem egy pillanatnyi nyereségről van szó! Kerékkötőt és torlaszt vesz 
el Isten. Erre csak Ö jogos és hatalmas. Olyan szívet ajándékoz helyette, 
amelyik telve van a hazatalálás gyönyörűségével és az Isten iránti- engedel
messég boldog készségével. Miért? Mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és 
üdvösség is van.

23/a. A bölcseség kezdete. Péld. 1, 7; 3. 5— 15.
Borzasztó kísértése kinek-kinek a saját értelme és látása. A biblia meg

tanít bennünket arra, hogy kátyúba jut, aki a saját bölcseségére épít. Még
pedig azért, mert az ilyen ember életébennem juthat -szóhoz Isten. Ellenben 
észrevétlenül is szóhoz jut az ördög. Aki ugyanis olyan sokra tartja a saját 
eszét és látását, hogy nem kíván tanulni az egyedül bölcs Istentől, az gőgös, 
beképzelt ember. Az ige egyenesen bolondnak tartja az ilyent. Nem veszi 
észre, hogy éppen a gőg és hiúság az az ajtó, amelyen keresztül legsikere
sebben besurran az ördög. Ha pedig olyan helyzetbe kerül, hogy nem igazítja 
el a saját feje, kétségbeesik. A gőgös és hiú ember elcsügged a próba idején. 
Aki azonban nem akar több tenni, mint Isten tanítványa, az csodálatosan 
tapasztalhatja, hogy az Ür mindig eligzítja, Mi különösen tudhatjuk ezt, 
hiszen Atyánk a Jézusban.

f Szabó Gyula.

II. Ú J S Z Ö V E T S É G
a) Az evangéliumok.

23. Krisztus a kezdet. Ján. 1, 1—5.
Jézus Krisztus története nem a bethlehemi éjszakával kezdődik, hanem, 

az örökkévalóságban. Ő a nagy mindenségnek, ennek -a mi világunknál:, a 
kezdete és Ő az új életnek a kezdete is bennünk. Testünk és mindenünk, 
amink van, Ő álíala lett. Űj, el nem múló. örök életünk is csak őáltala van 
(II. Kor. 5, 17). Ez az ige három nagy nevet használ Jézusra vonatkozólag. 
0 az Ige: Isten szava hozzánk. Isten Őbenne nyilatkoztatja ki magát előttünk. 
Ö az Élet (lásd 11, 25 és 14, 6 is!): a testi és az örök élet -Forrása, És Ő 
a Világosság (lásd 8, 12 is!': a bűn sötétségében ülőknek tisztaságot és igaz
ságot ajándékoz.

24. Isten megtartja ígéreteit. Luk. 2, 25—32.
Isten minden (ószövetségi) ígérete a betlehemi Gyermekben lett igenné 

és ámenné (I. Kor. 1, 20). Nemcsak Simeon életében, a mi életünkben is 
Krisztuson keresztül lesz Isten minden ígérete valósággá! Simeon története 
keltől hirdet: hogy csak a reménykedő, bzodalmas hitnek ajándékoz Isten 
csodálatos beteljesülést és hogy ez a heleljesülés ma még /szolgai forma 
(kereszt) alá -van elrejtve. Milyen másképen jött el a Messiás, mint ahogyan 
Izráei várta! De a hitnek ma is vannak karjai, hogy a Megváltót átöleljék,

—  7 —



ajka, hogy Islent dicsérje kegyelméért, és szeme, amely az emberré lett 
Krisztusban meglátja az Isten Fiának dicsőségét.

25. A törvény Betöltője. Máté 5, 17—26 (Ezs. 42, 3/c).
Már az első keresztyén gyülekezetekben voltak, akik azt gondolták, hogy 

az áj szövetség idejében a régi szövetség törvényének nincsen semmi jelentő
sége („minden szabad nékem" —  Pál, Péter és János apostolok harca ezek 
ellen a tévelygők ellen leveleikben). Ez az eygtlt fajta visszaélés Isten törvé
nyével (a másikról a GalaIá-levélnél lesz szó). Uruk nemcsakhogy nem veti el 
a törvényt, hanem annak farizeusi, külsőséges betöltésével szemben igazi be
töltéséi kívánja meg. Rámutat a bűn legfinomabb formáira, a szívünk "mélyéig 
ható bűnös romlottságra. Csak egy Valaki volt, aki maga így linlici betölteni 
a törvényt (17. v. „belölísem"), s aki egyedül adhat erőt a törvény ilyen 
megtartásához Isten Szentleikében. Róm. 8, 3—4! —  Amíg hitben, Lélek sze
rint jársz, éled a törvényt külső kényszer nélkül. De amint meglazul hitbeli 
közösséged Krisztussal, már nem vagy képes erre! Csak új emberünk éli, ó- 
emberünk soha nem tudja betölteni a törvényt.

26. Az erősebb. Máté 4, 1 — 11. (Luk. 11, 21—22).
Isten a bűnbeeséskor megígérte, hogy elküldi a Sátán legyőzőjét II. Móz. 

3, 15). A Sátán e világ fejedelme (Ján. 14, 30; II. Kor. 4, 4), ezért senki sem 
mérkőzhet vele. Rabláncaiból csak az .szabadíthat meg bennünket, aki nála is 
hatalmasabb, „megkötözi a hatalmast". Jézus Krisztus. A Kísértő ebben az 
igében a testen (kenyér), a lelki kísértéseken (a látványos csodával Jézus egy 
csapásra megszerezné a földi dicsőséget) és a világon (e világ minden országa) 
keresztül próbálja a Fiút eltántorítani. Jézus győzelmével és még inkább a 
go,go thai kereszten kivívott győzelemmel („elvégeztetett"), megtört a Sátán 
hatalma. Lukács 10, 18! Akárhogy rettenti is még Isten gyermekeit (I. Pét. 
5, 8), vert ellenfél. —  Krisztus benned ma is legyőzi a Sátánt Szentlelke által. 
Elrabolja „a Hatalmas kincseit".

27. Győzelem bűnön, betegségen, halálon. Márk 2, 1 — 12; Ján. 11, 38—44.
A földi nyomorúságok, a betegség és a hálál mind a bűnnek a zsoldia 

(Róm. 5, 12). Ahol Jézus Krisztus megtöri a Sátán hatalmát, ott megtörik
a bűnnek, a betegségnek és a halálnak a hatalma is itt a földön. Amerre (* 
jár, Sátán foglyai szabadulnak, betegek gyógyulnak és halál rabjai örvendez
nek (Luk. 4, 18—19). — Jézus. Krisztus azért lett a Sátán legyőzője, hogy 
bűneidből megmentsen, testi-lelki betegségekből gyógyítson és hogy megszaba
dítson a halál félelmétől (1. Kor. 15, 54—57). N

28. A győzelem ára. Máté 27, 27—50 (Zsid. 9, 11 — 15).
íme, ez voll az éried kivívott győzelem ára! Hogy téged bűntől, beteg

ségtől és háládtól megszabadítson, Isten Szentjének kellett elhordoznia, a világ 
minden bűnét, betegségét, testi-ielki nyomorúságát és a legkínosabb halálI. 
Krisztus a Golgolhá útján és a kereszten a le bűneid büntetését, nyomorúsá
gaidat és halálodat szenvedi el! Nagy helycsere történt ott (Ezs. 53, 4—5). 
Krisztus szenvedése, vére, élete váltságdíj, amelyet érted, értünk fizetett s veie 
drága áron magának megvásárolt (I. Péti 1, 18—49).

29. Élő Krisztus! Ján. 20, 1 — 18 (Máté 28, 20/b).
(írisztus testileg halott. Nem jár többé testben itt a földön. Ez az ige 

arról beszél, hogy mégsem halott! Péter és János, Mária Magdaléna meg
tapasztalták,' hogy a Megfeszített húsvét óta Feltámadott is! Húsvétkor az élő 
Krisztussal találkoztak. Aki nemcsak a, testi szemeivel hajlandó lálni, az előtt 
ma is nyitva áll az út, hogy Mária Magdalénával megtapasztalja, nekünk élő 
Krisztusunk van. Ma az igében, az úrvacsorában és a gyülekezet közösségében 
van jelen övéi között a Feltámadott (Máté 18, 20). — Van-e az életedben 
maradandó húsvéti öröm az élő Krisztus jelenlétén?
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b) Cselekedetek könyve.
30. Akiket Isten Lelke vezérel. Csel. 2, 1—4 (Rom. 8, 14— 15).
Krisztus Urunk a mennybemenetel- után is tanítványaival van, a világ 

végezetéig. Az előző alkalommal szó volt róla, hogy miképén. Most itt még 
teljesebb megviiágosítást kapunk az igéből, hogy hogyan? Azáltal, hogy .el
küldi övéinek a Szemléiket (Ján. 15, 26). Ennek az ígéretnek beteljesülése 
a pünkösd. A keresztyén élet Szentlélek által vezérelt élet. Mit jelent „Isten 
Lelkének vezérlése"? Ez az ige világosan megmondja. Két dolgot. Először is 
tanácsot és vezetést. A tanácstalan tanítványok egyszerre tudják, mit kell 
tenniük és mondaniuk. Teszik, ami emberi látás szerint a legveszedelmesebb. 
A lélek vezérlése másodszor erőt önt a szívükbe. Az erőtlen, rembgő, félelem
mel telt tanítványok egyszerre átváltoznak és elindulnak a misszió világhódító 
nagy munkájába! —  Isten Szentlelke a te életedben is ez a kettő akar lenni: 
naponkénti vezető a tanácstalanságban értelmed számára és naponként erő 
az erőtlenségben akaratod számára. Akik Isten Lelkének vezérlete alatt állnak, 
azoknak élete megtelik Isten drága ajándékaival, gazdag életté lesz (Gál. 5, 22).

31. Világhódító evangélium. Csel. 1, 8; 28, 23—31.
Krisztus nem enged magunknak élni hitünkben. Küldi tanítványait. 

Útjuk: Izrael, a félpogány Samária és a pogány világ a földnek határáig. 
Ez a missziói munka a tanítványok földi életfeladata. Láthatjuk, hogyan való
sul meg az Ü'r parancsa: Pál Rómába, a pogányság fővárosába érkezik ten
gernyi szenvedés után. Ott is először a választott néphez fordul, majd a pogá- 
nyoknak hirdeti az evangéliumot. —  íme, a választoltak is eleshetnek! (I. Kor. 
10, 12). A misszió parancsa kijelöli földi keresztyén életed értelmét. Urunk 
csak azoknak ígéri, hogy velük lesz, akik előbb rálépnek a mások tanitvánnyá- 
tevésének útjára (sorrend a Máté 28, 19— 20-banl). Hogyan teljesült eddig 
és hogyan kell teljesülnie életedben a missziói parancsnak?

c ) Apostoli levelek.
32. Kegyelemből, hit által. Róni. 3, 23—25/a.
Az apostoli levelek a keresztyén ember és a gyülekezet életét mutatják 

meg pünkösd és a visszajöttél között. A Római levél rögtön megszólaltatja 
a legfontosabb kérdéseket. Mi a legnagyobb nyomorúságunké A bűn és a 
miatta reánk váró testi és örök halál. Mi a legnagyobb örömünk? A Jtiagy 
örömhír (evangélium), az, hogy a golgothai kereszten csodálatos csere történt, 
Krisztus magára- vette minden bűnünket és azok büntetését, viszont nekünk 
adta igazságát (a „fehér ruhát"). Ezzel a „fehér ruhával" betakarva most és 
•az utolsó napon megállhatunk Isién színe előtt, ítéletiében. Igazságunk van, 
„megigazulünk" .és ezzel életet, üdvösséget nyerünk. Isten a Krisztus nekünk 
ajándékozott igazságáért nem kíván semmit; az igazságot nem jócselekede
teinkért, még csak nem is hitünkért kapjuk (hiszen ez is a Lélek munkája 
bennünk), hanem ingyen, kegyelemből. Csak el kell fogadnunk (hit által, a ki
nyújtott „üres kéz"). Megigazulás Krisztus véréért, ingyen, kegyelemből, hit 
által: ez a legnagyobb örömhír ezen a világon!

33. Hitből jön a cselekedet. Jakab 2, 14— 17.
Amikor a bit által boldogon elfogadjuk a Krisztus vérében elkészített 

és ingyen, kegyelemből mákunk ajándékozott igazságot, a szívünk megtelik 
Isten iránti bizodalommal és engedelmességgel. A hit mindig ezt a két dolgot 
jelenti: Isten iránti feltétlen bizalmat és Néki való feltétlen engedelmességet. 
A bizalom a szívben van, az engedelmesség a külső, látható keresztyén élet
ben, szavainkban, cselekedeteinkben mutatkozik meg. A hitből igenis állandóan 
születnek, teremnek a cselekedetek, a cselekvő, szolgáló keresztyén élet, hálá
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ból a megigazulásért. Ahol hiányoznak a hit cselekedetei, ott baj van a hit 
körül. Ahol nincs hálás engedelmesség, ott nincs szívbeli igazi bizalom sem 
Isten iránt és a hit az életünkben is, a szívünkben is halott. A tőkéről le
szakadt és a termő szőlővessző (Ján. 15, 4— 5).

34. Krisztus gyülekezete, i. Kor. 12, 12—27.
Csodálatos kép a gyülekezetről és az egyházról! Az egyház élő test. 

Feje, éltetője és. irányítója Krisztus. Tagjai a keresztyének. Amint a testben" 
ebben a láthatatlan, csodálatos és titokzatos testben is minden kicsiny tagnak 
megvan a maga szolgálata. Hogy kisebb vagy nagyobb-e ez a szolgálat,' nem 
döntő. Kicsiny és nagy szolgálat egyformán szükséges! A legerőtlenebbnek 
látszó lag szolgálata sokszor a legszükségesebb! Csak végeznünk kell az Urunk
tól reánk bízott munkát. Aki nem ezt teszi, halott tag a testen és halálban is 
marad. A tagok ezenkívül egymás között is egyek, együtt örülnek, és együtt 
szenvednek. —  Ismered és végzed-e szolgálatodat Krisztus titokzatos testében, 
a gyülekezetben, az anyaszentegyházban? Egynek tudód és vallód-e magadat 
szíved szerint és életeddel is a Krisztus teste minden tagjával?

35 A keresztyén ember szolgálata a világban. H. Kor. 4, 5— 10.
A keresztyén ember kincshordozó! Kincsünk: Jézus Krisztus, benne az 

élet és az üdvösség. Szolgálatunk a világban: Krisztust vinni, prédikálni öt. 
szóvei és élettel, láthatóvá tenni a világ előtt a „Jézusban való életet". Ez a 
kincsünk „ cserépedényben“ van. Magunk is nyomorult szolgák vagyunk. 
Ó-emberünk hatalma erős rajtunk. Kíuülről is szenvedések, próbák, nyomorú
ságok közt folyik a szolgálatunk. De a kereszt útján járók megtapasztalják 
„amaz erőnek nagy voltál" és a „Jézus élete" átragyog nyomorúságaikon, 
magukat is meggazdagítja az igazi élet minden ajándékával. —  Cserépedény 
vagy-e, amely azonban a Krisztus életének kincsét őrzi és ragyoglatja fel 
a világ előtt?

36. A Krisztusra vezérlő mester. Gál. 3, 19/a és 21—24.
Miért adta Isten a törvényt? Nem azért, mintha rajla keresztül igazul- 

bálnánk meg (ekkor valóban „a törvényből volna az igazság"). Izrael népe 
és sokan ma is azt gondolják, minden erejük megfeszítésével meg tudják 
tartam Isten törvénybeli akaratát. Krisztusra, megváltásra ekkor nincsen szük
ség. Ez visszaélés a törvénnyel. Nem ez a feladata. Megnöveli vétkünket, meg
mutatja, leleplezi, mennyire tele vagyunk bűnnel (Róm. 5, 20/a)|. Kétségbeejt 
önmagunk felet!. Ezzel odakényszerít, odaostoroz (mini valami régi iskola
mester) Krisztushoz, a törvény egyedüli betöltőjéhez. —  Magad akarsz-e üdvö
zölni saját jóságod és cselekedeteid által, vagy odamenekülsz a törvény vádló 
szava felől Krisztus keresztjéhez?

37. Fegyverben! Ef. 6, 10— 18.
s A hitben való élet harc. Ellenfelünk rettenetes: a sötétség láthatatlan 

fejedelme, az ördög. Kriszlus győzött felette és győzelmet ad övéinek is. 
Erőt ád nékik (10. v.) és fegyvereket.. Csak a teljes fegyverzet segít győze
lemre (11. v.). Ezek a krisztusi fegyverek: az egyenesség, a Krisztus igazsága, 
az Istentől való békesség, a hit, az üdvösség reménysége, az ige, az imádság 
és az éberség. Az egyenesség övez fel a harcra. A kegyelemből elnyert Krisztus 
igazsága (Róm. lev.!) biztos páncél az ördög ellen. Ha Isién békessége van 
a szívünkben, lábunk biztosan lépdel a szolgálat útján. A hit nagy pajzsáról 
lehullanak a Sátán kísértéseinek tüzes nyilai. Az „üdvösség sisakja" a Krisztus 
győzelmébe vetett reménység: óvja értelmünket és gondolatainkat. Egyetlen 
támadó fegyverünk az ige kétélű kardja (Zsid. 4, 12). A harci készséghez tar- *

* „Igaizság" itt igaz-ság, igaz-volta valakinek (dikaiösyné). Megkülön- 
böztetendő az igazság =  valóságtól (alétheia).
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tozik még az imádság és az éberség. Utóbbi állandóan szemmel tartja az ellen
séget. az előbbi pedig az erőnyerés útja. Együtt harcolnak a Krisztus vitézei, 
együtt és -egymásért (18. v.),. -— Teljes-e a fegyverzeted?

38. Öröm szenvedések között. Fii. 4, 4—7.
Tudnunk kell, hogy Pál ezeket az igéket római fogsága alatt írta, ten

gernyi szenvedés után és vértanúhalál -előtt. A filippi sziklabörtönben hangzott 
fel egyszer, egy borzalmas éjszakán Pál és Sil-ás éjféli hálazsoltára is (Csel. 
1G, 25). Ez az C'rban való öröm nem alszik ki sem külső, sem belső szenve
dések között, hanem „ismertté lesz minden ember előtt". Alapja: a békesség 
Istennel Krisztusban és az imádság csodálatos közössége az Úrral. -— Aggodal
maskodás helyett imádkozz többet! Nyomorúságokban nézz a földi és örök 
élet igazi kincseire!

39. Maradjatok meg Krisztusban! Kői. 2, 6—9.
Akik a hitben Krisztuséi lettek, azoknak főgondja ezután a Krisztusban 

való megmaradás legyen! Ennek útja: meggy-ökerezés a kegyelemben, tovább- 
épiilés az ismeretben és bővölködés a hálaadásban. A Krisztusban való meg
maradás titka: napról-napra kegyelemből, bűnbocsánatból élni. A továbbépülés 
útja: egyre jobban megismerni Istent és önmagamat az igén keresztül. És a 
növekedés mértéke: Elárad-e életemben mindig jobban a hálaadás, egyre több 
lesz-e a megköszönni valóm? Ennek a növekedésnek ellenségei a hamis pró
féták, akik két úton, a hamis bölcselkedés útján és az emberi (nem Isten 
igéje szerint való) rendelések által próbálják zsákmányul ejteni Isten gyerme
keit. Ellenük a főfegyverr: valliják-e azt, amiről a 9. vers szól? —  Van-e meg
maradásod és növekedésed a kegyelemben,az ismeretben és a hálaadásban? 
Őrizkedj a hamis prófétáktól! •

40. A kegyesség gyakorlása. 1. Tim. 4, 6—9.
Timótheus minden ifjú keresztyén őse. Mit helyez a szívére szeretett hit

beli gyermekének a búcsúzó öreg apostol? Ami az ifjúság szívéhez közel áll: 
az acélos, kemény edzést. De nem csupán testiekben, hanem az istenfélő élet
ben (v. ö. Pál apostol a keresztyén életről mint nagy versenyfutásról és mint 
ökölvívó harcról, I. Kor. 9, 24— 27). Gyakorold magad az istenfélelemben, 
az Isten akarata szerint való lelki és külső életfolytatásban! Teljes, kemény 
elszántsággal, megfáradás nélkül, a Szentlélek erejével! Ok: egyedül ez igazán 
hasznos a földi és az örök életre. Útja: táplálkozz Isten igéjével, növekedj 
Krisztus megismerésében és a.szolgáló életben („eleikbe adod . . . “ ). —  Gyakor- 
lod-e magadat az Isten akarata szerint való életben?

41. A hit embere. Zsid. 11, 1 és 7.
A hit — mint a Jakab-levél kapcsán' láttuk —  cselekvő engedelmesség is. 

Ez az ige a hit első és főtartalmát húzza alá. A hit nem bizonytalan véle
kedés bizonytalan dolgok felől. Nem is puszta „elhivése" élettelen igazságok
nak. A hit sziklaszilárd bizalom az élő Istenben és rendíthetetlen meggyőződés 
Isten láthatatlan kincsei felől. Noé ilyen sziklaszilárd bizalommal- bízott Isten
ben. Ez a bizalom indította a hit engedelmességére: bárkaépítésre a kék ég 
alatt minden józan ész és talán emberi gúnyolódás ellenére is. Egyedül, 
szemben az -egész földdel! É-s éppen ez a szilárd hit tartotta meg őt család
jával együtt a nagy ítéletben. —  Kitartasz-e a hit rendíthetetlen bizonyossá
gává! az élő Istenhez való hűségben?

42. Egyetemes papság. I. Pét. 2, 9— 10.
Az ótestamentomi szent népből csak egy nemzetség, a Lévié, s valójában 

ennek is csak egyik családja, az Ároné, végezte a papi szolgálatot. Krisztusban 
mindnyájan ilyen kiválasztott nemzetséggé, mindnyájan papokká lettünk. 
Papi joga minden hívőnek, hogy közvetítő nélkül, személyesen járulhat Urá
nak színe elé. Nincs szüksége áldozatokra, közvetítő szentekre. Papi köteles
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rége, hogy hirdesse az élő Isten hatalmas dolgait, személytől-személyig, csa
ládban, barátok között, sőt mindeneknek, és hogy a másik lelkigondozójává 
legyen, önállói felelősségben (Ez. 3, 16—'21). A keresztyén embernek ez a 
méltósága csak a múltja sötét hátterén nyeri meg igazi fényét. —  Élsz-e papi 
jogoddal? Papi szolgálat-e az életed?

43. Az igazi szeretet. I. Ján. 4, 16—21.
Ez az ige háromféle szeleteiről beszél. Az első Isten megelőző szerctete 

irántunk, bűnösök és méltatlanok iránt, Ez a szeretet a maga teljes nagysá
gában a golgothai kereszten mutatkozik meg s onnan árad el a szívünkben. 
Szerétetet fakaszt ott Isten iránt. A Lélek ébresztette Isten iránti szeretet űzi ki 
szívünkből a félelmet és ébreszt reménységet az ítéletben való megállásra. 
Az Isten iránti szeretet kifelé, külső életünkben mint emberek iránti szeretet 
nyilváhul meg („atyafiak", hitben testvérek és ellenségek iránt egyformán). 
Isten azt akarja, hogy Öt földi gyermekeiben, testvéreinkben szeressük! Ez a 
szeretet nemcsak érzelmei, hanem mindig megbocsátást és cselekvő segítést is 
jelent. —- Az utóbbi kettőt az első élteti. Ennek a háromnak a köre, egy
sége a teljes szeretet. Van-e felülről való, teljes szeretet az életedben?

44. Készenlétben. I. Thess. 4, 13—5, 2.
A keresztyén ember és a keresztyén gyülekezet sohasem veszi le szemét 

az Ür visszajöveteléről. Hogy a világtörténet hány korszaka van még hátra 
mikor jön el a vég, ezekről nem szükséges tudnunk. Amivel mindig számol
nunk kell, az két dolog: Krisztus visszajön és váratlanul jön vissza! Ezért —  
állandó készenlét! A parúzia hozza el a feltámadást, amely Krisztussal már 
kezdetét vette (Pál fiatalabb korában még számolt azzl, hogy maga is megéri 
ezt az időt). JJem valami sápadt, árnyék-halhatatlanság, hanem az egész ember 
feltámadása és együtt-országlása Krisztussal —  ez a keresztyén reménység, 
e felé tekintünk a halál kapujában. Régi keresztyén mondás; három dolgot 
kell szüntelenül látnunk, a sírt alattunk, az'igazi otthont felettünk és a mun
kás kezekre váró sok nyomorúságot körülöttünk. — Kész vagy-e rá?

d ) Jelenések könyve.
45. Üj ég és új föld. Jel. 21, 1—8.
Nemcsak az ember sorsa a halál, hanem a világé is. De amint az ember

nek, a világnak is van „feltámadása1 1 11. Isten új világa valóságos világ: ég és 
föld ez is. És mégis egészen más, mint a mostani. Új világ, Isten dicsősége 
ragyog rajta. Isten benne lakozik, bűn, betegség és halál nem lesznek többé. 
A „második halál“ : örökké élni, kirekesztve ebből a csodálatos új világból, 
örökké sóvárogni utána, hiába. Az örökélet: Istent színről-színre ismerni (Ján. 
17, 3), Vele lenni örökkön örökké. Szemünk Krisztusra néz, aki elhozza övéi- 

mek ezt a csodálatos új világot. •—  Jövel, Urunk Jézus! Dr Nagy Gyula.

Irányvonalak a havonkénti megbeszélésekhez
Szolgálatunk az egyházban

1 Igeszolgálat. Az egyetemes papság az ifjúságra is vonatkozik. A papi 
szolgálattól pedig elválaszthatatlan az igeszolgálaf. Kik végezhetnek igeszolgá
latot? Akiknél megvan a hit titka jó lekiismerettel. Ennek az eldöntése pedig 
a gyülekezet dolga, mivel az igeszolgálat nem egyesek ügye,- hanem az egy
ház ügye (I. Tim. 3, 7, 9). Úgyis szokták mondani, hogy azok szolgálhatnak 
az igével, akiknek karizmájuk (kegyelmi ajándék) van. Ezen a téren előbb
próba alá kell vetni azokat, akik erre a szolgálatra megbízást kapnak, a
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visszaélések elkerülése érdekében (II. Kor. 11, 13— 15; I. Tim. 3, 10; I. Ján. 
4 , 1—3). Az alkalmára és idejére nézve "legyen irányadó II. Tini. 4, 1—5. 
Az ige szolgáját belső szükség kényszeríti (I. Kor. 9, 16)(. Az igeszolgálal 
útja. azért a megalázkodás, tusakodás és nem a dicsőség útja (Fii. 1, 27— 30). 
Általános értelemben -azonban igeszolgálat minden bizonyságtétel a Krisztus
ról és a benne való hitről. Erre pedig minden Krisztusban hívő kötelezeti 
(Ml. 1(1 32,33).

2 Hívogatás. Az egymásért való felelősség sokszor ebben a formában 
kell, hogy megnyilatkozzék. A hivogatáson az igétől -elidegenedettek, vagy lan- 
kadozók visszavitelét értjük oda, ahol szól az ige. Sok szer-et-etr-e és türe
lemre Van szükség ebben a szolgálatban, ami csak -a -naponként megújuló 
hitből fakadhat. Általában mindenki legkönnyebben! hozzáfér azokhoz, akik vélte 
egykorúnk, rokonok, barátok, osztálytársak, munkatársak, lakótársak, szom
szédok. A hívogató szolgálat csak megelőző szolgálat. Az igazi munkát az ige 
végzi ,el. A hiv-ogatás persze mindig a gyülekezetbe igyekezik visszavezetni a 
hivogaíottat. Sok imádságot igényel ez a -gyülekezet imádkozó közösség-e részé
ről. Amennyiben külső gátló körülmények vannak, -azokat segíteni kell el
hárítani az útból. Sokszor csak így eredményes a hívás! Ezt a szolgálatot 
az végzi eredményesen, akinek drága a Krisztus (Ján. 1, 31— 51; Jakab 5, 
19—20).

3. Példaadás. Példát kétfélét lehet adni, jót és rosszat. Nem mindig 
szándékosan történik, mert sokszor nem is tudja valaki, ki az, aki felnéz rá, 
mint példaképre (Mt. 5, 14— 16). Aki jó példa akar lenni, annak kell, hogy 
jó renden legyen a szénája (I. Tim. 4, 16). A hívő ember különönsen szem 
előtt van. Jaj neki, ha botránkoztat! Vizet prédikál és bort iszik (Tit. 1, 16),. 
Krisztus Urunk maga is súlythelyezett a példaadásra (Ján. 13, 15). A példa
adás révén nem lehet szó gyökeres változásról, —  mi nem tehetünk senkit 
mássá — , de kívánatossá teheti a hívő életet és főképpen Jézust, aki a példa- 
ndó hívő élet titka. Pál megemlíti, hogy a korintusiak adakozási készsége jó 
példának bizonyult (II. Kor. 9, 2). Timolheusl és Titust pedig inti arra, hogy 
legyenek példák azok előtt, akiknek szolgálnak (I. Tim. 4, 12; Tit. 2, 7— 8).

4 intés. A hívők k-özött van értelme, mert egyébként inkább elidege
nedésre vezet. Ehhez kell igazán bölcseség, mert az intés korántsem szidalmat 
és förme-dv-ényt jelent (II. Thess. 3, 14— 45). Csak felelősségből és szerelet-ből 
fakadhat és az ige az eszköze (I. Tim. 4, 13; Tit. 1, 9). Az inltés célja a bűn 
felfedése és a -szabadulás útjának megmutatása (I. Tim. 5, 20.) -Semmiképpen 
sem bírói szolgálat ez, hanem mentés (Mt. 18, 15— 17). A ta-pintatosság és 
szeretet nem a vétkek elkenését jelentik (Tit. 1, 13). A foglalkozással együtt
járó bűnök -esetén az azonos -foglalkozásúak tehetnek jó szolgálatot (Tit. 2, 9). 
A feddés mindig másokra való tekintettel is történik (I. Tim. 5, 20). Persze 
nagy baj, ha olyanok végzik, akiknek maguknak is vaj van -a fejükön. (Mt. 
7, 1—6).

5. Szórvány-munka. Ezen a téren rendkívül sokat tehet az ifjúság. 
A szervezett és gondozott gyülekezetben élő ifjúság vis-s-zaél helyzeti előnyével, 
ha nem érez -felelősséget azokért, akik a gyülekezettől távol esnek. Megismer
kedéssel kezdődik. Folytatódhat levelezéssel. Igen áldottnak bizonyulhat a köl
csönös meghívás és látogatás. Célszerű' megfelelő iratoknak eljuttatása a 
szórványbeli testvérhez. Igen fontos az istentiszteleti alkalmakra és konferen
ciákra való hivogatás. Hacsak lehet, előbb-utóbb szolgálatba kell a szórvány
beli testvért -állítani. Roppant f-ontos misszió vár az ilyenekre! Minden ifjúnak 
legyen legalább egy szórványgondozottja. Egész életre -eldöntheti az ilyen 
kapcsolat a szórványhívő sorsát. F.el kell kutatni a szórványhelyeket. Anyagi 
fedezete! kell teremteni hozzá. Rendkívül sokat árthat a mellékszempont -ebben 
a munkában is. Fiú- és leánykapcsolatot, anyagi nyereséget mellőzni kell.

6. A családi körben. A család a legkisebb gyülekezet (Pál apostol több
ször beszél „házi gyülekezetekről11, Róm. 16, 5; I. Kor. 16, 19)* Első és lég* 
fontosabb szolgálatunk ilt élettel való igehirdetésünk Krisztus felől (ide tar
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tozik a 4. parancsolat betöltése is). Ez az alapja a hozzácsatlákozó és el
engedhetetlen szóbeli bizonyságtevésnek szeretteink között. Ennek egyszerű 
formái. Nem maradhat cl az imádkozás papi szolgálata sem családom tag
jaiért. A családi áhítat bevezetésének a .szolgálata (sok családban hitbenjáró 
gyermek vagy ifjú, leány tartja ezt testvérei, szülei és szomszédok számára).

7. Gyülekezeti munka. Tagja vagyok az egyháznak, Krisztus testének. 
S ebben a testben a legkisebb tagnak is megvan a maga nélkülözhetetlen fel
adata (I. Kor. 12, 12—-27). Ifjúsági szolgálatok a gyülekezetben (csak néhá
nyat említünk): a) kisebbek felé gyermékbibliakörök vezetése, kicsinyeknek 
gyermekbibliakörökbe, istentiszteletre való elkísérése, egy 6—7 tagú kis gyer
mekcsoport lelkigondozása, látogatása; b) az ifjúság között bibliakörvezetés, 
ifjúsági énekkar, ifjúsági faliújság, ifjúsági otthon rendbentartása, iratterjesz- 
lés, egymás lelkigondozása, egymásért való imádkozás; c) a felnőtt gyüleke- 
zetben részvétel a gyülekezeti szeretetmunkában, gyűjtésekben, szórvány’áto- 
gatás, ifjúsági ünnepélyek, gyülekezeti esték, evangéliumi színdarabok, gyüle
kezeti faliújság készítése, iratmisszió, istentiszteleten énekkari szolgálat, kán
tori szolgálat stb. Beszélgessünk ezekről és arról, hogy -mit valósíthatnánk meg 
a magunk gyülekezetében! „Aki hű a kévésén, a sokon is hű az“  (Luk. 16,10).

8. A „laikusok" szolgálata a felnőtt gyülekezetben. Beszélgessünk -arról, 
hogy milyen szolgálatot vár az egyház ifjúinktól, leányainktól, ha majd fel
nőtt cgyháztagok lesznek! Egyházunk nem „papok egyháza". Itt is ;ill, hogy 
a munkátlan tag holt tag a Krisztus testén! A „laikus szolgálat" három köre:
a) a családban: leendő édesanyák és édesapák papi szolgálata, családi áhíta
tok, gyermekei hitben való nevelése és keresztyén ismeretekre való tanítása, 
ennek formái és anyaga; b) a gyülekezetben: egymás életével, üdvösségével 
való törődés, egymásért való felelősség (Ez. 3, 17 köv.), imádság, a presbi
terek szolgálatának fontossága (a gyülekezet lelki és anyagi ügyei), asszonyok 
szeretetszolgálata -a gyülekezetben, végül igehirdetési szolgálatok hivatalos 
egyházi (lelkészi) megbízás és irányítás alapján („gyülekezeti munkások", 
bibliakörvezetés, szórványigehirdetés stb.); c ) minden ember felé: az igének 
szóval és élettel való hirdetése személyes formában, közbenjáró imádság.

9. A lelkészi élethivatás. Mi az, amiben a lelkész egy a gyülekezetével? 
Nem „magasabbrendű" ember, mint ahogyan a római egyház tanítja, hanem 
maga is kegyelemből és bűnbocsánalból élő tagja a Krisztus testének. Nem 
közbenjáró Isten és emberek között. Mi az, amiben különbözik a lelkész 
a gyülekezet tagjaitól? Belső elhívást kell hallania Istentől erre a szlogálatra 
(„hivatás") s ennek engedelmeskednie. Hosszú, fáradságos munkával fel kell 
készülnie (jelenleg öt évi teológiai stúdium). Hivatalos egyházi és gyülekezeti 
elhívást kell nyernie (felavatás, meghívás). Egész életét Isten- szolgálatára kell 
szentelnie. A lelkész szolgálata: nyilvános igehirdetés, a szentségek kiszolgál
tatása (keresztség, úrvacsora), egyházi cselekmények (konfirmáció, eskelés, 
temetés stb.), a gyülekezet lelkipásztorolása, a lelkészi hivatal vezetése stb. 
Ki lehet lelkész? Mindenki, aki meghallja a belső elhívást, kész hivatására 
felkészülni (beszélgessünk egyházunk nagy áldozatairól a lelkésznevelés 
ügyéért, a felkészülés külső kereteiről, teológus-otthonról, stb.), egész életét 
reászánj-a erre a szent szolgálatra és elnyeri a külső elhívást. A lelkészi élet
pálya nehézségei és egyedülálló ajándékai.

10. Miért szolgálok az egyházban? a) Mivel ez Krisztus és az ige 
parancsa. Nemcsak a tanítványoknak, hanem minden követőjének (Máté 5, 
13— 16; 28, 19— 20; Luk. 17, 10; I. Kor. 12; Gál. 5, 13; I. Pét. 4, lOk
b) Hálából, mivel naponként megmérhetetlenül sok testi és lelki jót kapok 
Istentől, bünbocsánatot és örök életet (II. Kor. 4, 1). c) Nem jutalomért 
ugyan, de mégis látva azt, hogy Krisztus gondoskodik övéiről itt és odaát 
(Márk 10, 29—30). d) Mivel a szolgálaton keresztül magam mindig többet 
kapok, mint amennyit adhatok (Máté 10, 39/b; Csel 20, 35/b),

Dr Nagy Gyula — Szabó Gyula.
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Bibliavasárnap
Október 22-én minden gyülekezetben megtartandó.

A biblia és a bibliafordítás revíziója
1. A biblia a kereszlyénségnek drága kincse: Isten szól hozzánk belőle 

s küldi nekünk igéjén keresztül üzenetét. S milyen csodája az isteni kegye
lemnek: Istennek ez az üzenete nincsen egyetlenegy, kiváltságos nyelvhez sem 
kötve, sem a héberhez, sem a göröghöz, sem a latinhoz, hanem a különféle 
népek mind tapasztalják azt, amiről a pünkösdi történet is tanúbizonyságot 
tesz, t. i. hallják a saját nyelvükön „az Istennek nagyságos dolgait1* (Csel. 
2, 11). Hozzánk magyarokhoz az Isten magyarul szól a magyar biblián keresz
tül. Ezért olyan drága, olyan emberi szavakkal felbecsülhetetlen drága kincs 
a magyar biblia.

Amikor azonban felismerjük Istennek azt a csodálatos kegyelmét, hogy 
a népekhez a saját nyelvükön szól, ugyanakkor meg kell látnunk azt is, hogy 
Isten igéje nemcsak hogy nincs egy bizonyos „szent** nyelvhez, de nincs vala
mely „szent** szöveghez sem kölve. A bibliai tudományokkal foglalkozó tudó
sok hallatlan erőfeszítéseket tesznek arra nézve, hogy a reánk maradt nagy
számú régi bibliai kézirat, valamint sok újabb lelet segítségével megállapítsák 
a bibliai iratok egészen pontos eredeti, ill. legrégibb szövegét.* De Isten az ö 
evangéliumát megszólaltathatja és elevenné teheti számunkra akkor is, ha a 
szövegbe pl. másolási hibák csúsztak bele. Ugyanígy Van a bibliafordítások
nál is. A bibliafordításoknak sincs olyan egyszersmindenkorra megállapított 
„szent** szövege, amely egyedül volna alkalmas arra, hogy Isten beszédét 
közvetítse nekünk. A (fordításokról pedig tudjuk, hogy azok sohasem adják 
vissza teljes hűséggel és teljes gazdagsággal valamely eredeti szöveg értelmét, 
hanem azt csak többé-kevésbbé megközelítik. Ez így van minden olyan 
műnél, amelyet idegen nyelvből fordítanak le s így van a Szentírásnál is. 
Ezért a keresztyén egyháznak kötelessége az, .hogy bibliafordítását mindig 
újból egybevesse az ■ eredeti szöveggel és igyekezzék azt minél ' hívebb és a 
szöveg eredeti értelmét minél inkább megközelítő fordítássá tenni.

2. A bibliafordítás ma már a keresztyén egyházak egyik legfontosabb 
nemzetközi ügye. Időközönként főként a Brit- és Külföldi Biblia társulat közle
ményeiből értesülünk arról, hogy a bibliát vagy annak egyes részeit, főként 
az evangéliumokat egy-egy újabb nép számára fordították le. Ma már ezernél 
több nyelven olvasható a Szentírás vagy legalább annak legfontosabb iratai. 
De még mindig van kb. ezer olyan nyelv, amelyre nem fordították le az Isten 
igéjét. Ezért a világ minden tájári dolgoznak tudósok a bibliafordításon. A po
gány népek misszionálásának egyik legfontosabb eszköze éppen az illető nép

* Már kb. a 17. században megkezdették a bibliai tudományokkal foglal
kozó teológusok, hogy rendszeresen összehasonlítsák egymással a különféle 
régi bibliai — főként újszövetségi — kéziratokat s ily módon egyre közelebb 
jussanak az eredeti szöveghez. A régi szövegek rendszeres felkutatása és 
tudományos feldolgozása a múlt században új lendületet vett. Az első és 
a második világháború között főként angol teológusok foglalkoztak evvel 
a munkával, most pedig híre jön annak, hogy az amerikai „Society of Biblical 
Literature and Exegesis“ kebelében működő „Textual Criticism Seminarí* új 
alapon szervezi meg a régi kéziratok felkutatását és összehasonlítását egy 
új kritikai görög Üjszövetség-kiadás számára. Ehhez a nagyszabású munká
hoz a Rockefeller-alap 1949-ben 12.500 dollárt, a folyó évben pedig újból
16.000 dollárt bocsát a Társaság rendelkezésére-.
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nyelvén megszólaló Szentírás: legtöbbször a misszionáriusok ismerik egyik 
legnehezebb, de egyúttal legszentebb feladatuknak, hogy megajándékozzák azo
kat a népeket, melyeknek körében dolgoznak, az anyanyelvűkre fordított 
Szentírással. A fiatal keresztyén egyházak és a missziói munkaterületek gyüle
kezeteinek a bibliafordítása a keresztyén egyháziaknak olyan fontos nemzet
közi feladata, hogy 1947 októberében Hollandiában, Zeist közelében, Woud- 
schoten-ben egy konferencia volt, mely- a bibliafordítás ügyével foglalkozott. 
Ezt a nemzetközi konferenciát a Németalföldi Bibliatársulat védnöksége alatt 

* tartották s azon több mint húsz bibliafordító vett részt kilenc különböző 
országból. A konferencián kitűnt, hogy a bibliafordítás kérdései annyira ége
tők és nehezek, de egyúttal annyira rokonok is a különféle népek körében, 
hogy ezeknek a kérdéseknek a tisztázása érdekében a folyó évtől fogva 
„The Bibié Translator“  („A  biblia-fordító” ) címmel egy angolnyelvű folyóirat 
jelenik meg, hogy cikkeivel segítségére siessen a világ különféle részein, 
sokszor mostoha viszonyok közt, fogyatékos teológiai eszközökkel dolgozó 
fordítóknak.

3. A bibliafordítás ügye azonban nemcsak azokat a népeket érdekelheti, 
amelyeknek nyelvén eddig a Szentírás még nem szólalt meg, hanem rend
kívül fpntos és jelentős az olyan régi keresztyén kultúrájú népek körében is, 
amelyek már évszázadok óta hallják Isten beszédét a saját anyanyelvükön. 
Aki egy kicsit szétnéz az európai népek körében, hamarosan észreveheti, hogy 
mindenütt milyen szorgos munka folyik a bibliafordítás, pontosabban anrtak 
megújítása, „ revíziója“ érdekében. Csak néhány példát említünk: a Lut'her- 
biblia revíziója érdekében a németországi evangélikus egyházak már 1861-ben 
megtették a kezdeményező lépéseket, s ezek eredményeképen hosszas és gon
dos munkával 1892-ben jelent meg a revideált szöveg, ezt 1913-ban újabb 
„átnézett”  formában adták közre, az első világháború után pedig újból meg
indult a revíziós munka, melynek eredményeképen’ 1937-ben közreadták az 
Újszövetség „próbakiadását” . Angliában 1885-ben jelent meg egy revideá’t szö
veg, újabb revíziók eredményeképen Amerikában pedig 1946-ban bocsátották 
közre az Újszövetség újabb revízióját („revised standard version” ). Svájcban 
az évszázados ú. n. „zürichi bibliát”  vetették alá ismételt revíziónak, a leg
újabb igen gondosan revideált szöveg 1932-ben jelent meg. Hasonlóan jelent 
meg Hollandiában egy új revideált fordítás 1939-ben (Újszövetség), Svéd
országban 1903-ban, Franciaországban 1910-ben. Finnországban 1938-ban (Új
szövetség) slb. Ezek mellett a „hivatalos”  revíziók, ill. új fordítások mellett 
ugyanezekben az országokban számos fordítás jelent meg magánvállalkozás 
formájában. Közülük némelyik (mint pl. Németországban a Menge-féle, Angliá
ban a Moifífat-'félel igen széles körökben terjedt el s szinte elismert tekintélyre 
telt szert.

4. A mull század utolsó harmadában erősödött meg nálunk is az a moz
galom, amely egyre sürgetőbben követelte a négy évszázados hagyományokra 
visszanyúló nagytekintélyű Károlyi-biblia revízióját, azaz megújítását. Ennek 
az eredménye volt, hogy 1908-ban megjelent az ú. n. revideált biblia. Ennek 
szövege hamarosan álment a használatba és kb. az első világháború végéig 
majdnem teljesen kiszorította a régi szöveget, mely nagyjából még a vizsolyi 
biblia szövege volt.

A revideált biblia megjelenésével azonban nem aludt el az a kívánság, 
mely egy modern magyarnyelvű, főként a régies és alig érthető szóhasználat
tól megtisztított bibliaszövegre irányult. Ezt a kívánságot igyekezett kielégíteni 
több, a jelen század huszas éveiben megjelent Újszövetség fordítás. Jelenleg 
éppen huszonöt éve, hogy Masznyik Endre, volt pozsonyi teológiai professzor 
müve megjelent. Masznyik már 1917-ben, a reformáció jubileumára kiadta 
az evangéliumok új fordítását. Ezt a fordítást tökéletesítette és így adta közre 
1925-ben az egész Újszövetséget „Károli Gáspár nyomán”  — amint írja — , de 
mégis önálló új magyar fordításban. Ez a fordítás —  hibái ellenére is —
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úttörő munka volt és noha széles rétegekben nem terjedi el sohasem, mégis 
mén erős hatást gyakorolt. Ekkor gyors egymásutánban jelentek újabb magyar 

jszövetség-íordí tások: Czeglédy Sándoré 1924-ben meg is előzte Masznyik 
teljes fordítását, majd 1929-ben fíaffay Sándor, 1930-ban Czeglcdy Sándor 
teljesen átdolgozott fordításának 2. kiadása és Kecskeméthy István Újszövetség- 
fordítása jelent meg. Közben, 1927-ben kezdte kiadni a Szent István Társu
lat is az új, korszerű katolikus bibliafordítást, melynek utolsó kötete, az 
Ószövetség harmadik kötete, 1934-ben jelent meg.

Ezek a kiadványok sürgetővé tették a Károlyi-biblia revíziójának ügyét. 
A Brit- és Külföldi Bibliatársulat a harmincas években Czeglédy Sándort és 
fíaffay Sándort bízta meg az újabb bibliarevízió előkészítésével s ennek a 
megbízásnak alapján adta ki a Bibliatársulat 1938-ban az átdolgozás első 
eredményeként az ú. n. „próbabibliát“ . Mivel ez a fordítás erős kritikát vál
tott ki, azért az átdolgozás munkája tovább folyt, a második világháború 
miatt azonban befejezést nem nyert. A második világháború befejezése után 
1947 nyarán indult meg újból a revízió munkája. Alapul még a háború utolsó 
zivataros hónapjaiban elhunyt nagyérdemű Czeglédy Sándornak a munkálata 
szolgált. Először az Újszövetség szövegének a revideálására kiküldött bizottság 
dolgozott szoros munkaközösségben; kb. egy évvel utóbb alakult meg az ó- 
szövetségi bizottság. Jelenleg az Újszövetség revíziójának a munkája befejezé
séhez közeledik, az ószövetségi bizottság munkája azonban előreláthatólag még 
hosszabb időt vesz igénybe.

5. Miért indult meg a revízió munkája és mi a célja? Ez a kérdés vető
dik fel igen sokszor. Erre kell nekünk is röviden felelnünk.

Minden mai bibliaolvasó a saját tapasztalásából tudja, hogy a biblia 
közkézen forgó szövege régies és nehezeit ért hé tő. A szöveg régiessége nem
csak a sok „vala“ , a félmultas igealak és a ,,-ván, -vén“  gyakori használa
tában mutatkozik. Százával, sőt ezrével találhatók az ilyen alakok: „felelvén, 
monda néki**: ezek is' nagyon szokatlanok a mai olvasónak, de még nem 
érthetetlenek. Nagyobb baj azonban az, hogy sok olyan régies aiak is talál
ható a szövegben, amelyet ma már csak az irodalmilag képzett ember ismer 
(pl. „tőnek“  Luk. 4, 22 „tettek** helyett, stb.). Ezeket éppen az egyszerű 
bibliaolvasó ember már nem érti. De még ennél is súlyosabb, hogy az év
századok folyamán sok szónak az értelme megváltozott: ezeket a szavakat 
ma is használjuk, benne vannak az élő nyelvben, azonban az értelmük más, 
mint amikor Károlyi Gáspár használta őket. Amikor tehát a mai bibliaolvasó 
ember ezeket a szavakat a bibliában olvassa, akkor azokhoz a szavakhoz más 
értelmet fűz, mint amilyen értelmet velük Károlyi Gáspár akart kifejezni. 
Ez pedig nyilván azt jelenti, hogy a biblia szövege más, az eredetitől eltérő, 
hamis értelmet kap. Pl. Károlyi Gáspár idejében volt egy „alit“  ige abban 
az értelemben: „vél“ , „gondol**, „gyanít**. Amikor a 18. században ezt az igét 
már nem értették, a szövegben helyette ezt írták: „állít**. Amikor valaki vala
kiről, vagy valamiről valamit „állít**, akkor ez közbe-közbe jelentheti azt, 
hogy valaki valamiről valamit „vél“ , de természetesen igen sokszor az „állít** 
ige egészen más eltérő értelmet ad a szövegnek. így kapott pl. egészen hamis 
értelmet Ján. 5, 45. Vagy: „kárhoztat** a régi magyar nyelvben azt jelentette: 
„kárhozatra ítél**, „kárhozatba taszít**. Ma azonban ennek az igének a jelen
tése igen erősen letompult: ha valamit kárhoztatunk, akkor ez csak annyit 
jelent, hogy azt elítéljük, hibáztatjuk. Sok bibliai helynek elvész a komolysága 
e miatt a jelentés változás miatt.

De a bibliafordítás megújítására nemcsak a biblia nyelvének a régies
sége, nehezen érthető volta miatt van szükség. Ez az utóbbi is fontos ok, 
hiszen egyszerű gyülekezeti tagok és a tanuló ifjúság számára nem mindegy, 
hogy a Szentírás magyar szövegét mai, közérthető nyelven kapják-e kézbe 
vagy pedig nehézkes, régies nyelven. De még ennél is jelentősebb, hogy 
a szöveg revíziójára szükség van teológiai szempontból.
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A teológiai tudománynak ma helyesebb szöveg áll rendelkezésére
niint amilyen a négyszáz év előtti szöveg volt. A szövegben a változások 
persze sokszor kicsinyek, az egyszerű olvasó sokszor észre sem veszi őkel. 
Mégis az Isten igéje megköveteli, hogy eredeti tisztaságában adjuk az egy
szerű gyülekezeti tagok kezébe, —  akkor is, ha ez eltér a megszokott és 
beidegződött szövegtől. Egyik legfeltűnőbb példa erre, hogy I. Ján. 5, 7— 9  

szövege úgy, ahogyan az a revideált bibliában is benne van, néni található 
meg egyetlen régi görög kéziratban sem; vissza kell tehát térnünk az ere
deti szöveghez. De vannak más példák is, pl. Máté 5, 44-ben az eredeti 
szöveg így hangzik: „Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségei
teket és imádkozzatok üldözőitekért**. Ezek a szavak: „áldjátok azokat, 
akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek** betoldás 
a szövegbe Luk. 6, 27— 28 szerint. Azonban —  amint ez a példa is mutatja —  
a szövegen történt változtatások szerencsére legnagyobbrészt nem hamisítják 
meg az egész biblia tartalmát és üzenetét. így a régebbi és az eredeti szöveg
hez való visszatérés rendszerint olyan benyomást kelt, mint amikor egy régi 
képet megtisztítunk az idők folyamán rárakódott portól vagy későbbi kontár 
kezek átfestésétől: az eredeti kép csak annál gazdagabb és élénkebb^színekkel 
ragyog. Így van ez a Szentírásnál is. Ismét egy példa: Jel. G, 1 s kk-ben 
a szokásos szöveg szerint a négy „lelkes állat** (mai magyarsággal helyesen: „élő
lény**) közül az egyik azt mondja: „Jöjj és lásd!** Szava tehát úgy hangzik, 
mintha Jánoshoz, a prófétai látnokhoz szólna és neki mutatná a következő 
jelenetet. Az eredeti szöveg szerint azonban a mennymi élőlény az apokaliptikus 
lovagokat szólítja elő és szava így hangzik: „Jöjj!** (Tehát az „és lásd** sza
vak hiányoznak az eredeti szövegből!) Ez más szóval azt jelenti: az eredeti 
szöveg szerint az apokaliptikus lovagok isteni parancsnak engedelmeskedve 
jönnek elő. Nem maguktól, saját akaratuk elhatározásából jönnek tehát elő: 
ők is Isten hatalmában vannak. A szokványos szöveg ezt nem láttatja meg 
az olvasóval, holott a Jelenések könyvének ez is együk fontos mondanivalója.

\ égül utalnunk kell arra, hogy a biblia-kutatás eredménveképen ma 
a biblia szövegének a helyes érteimét jobban meg tudjuk állapítani, mint 
akkor, amikor Károlyi Gáspár azt -— a saját korához mérten kiváló teológiai 
tudással lefordította. Újabb leletek és szótári kutatások sok szónak az értel
mét jobban felderítették. Az írásmagyarázat viszont sok bibliai hely értelmét 
tisztázta. Pl. Kok 2, 18 egyik szava (görögül „embateuón**) már a görög 
olvasók előtt is érthetetlen volt, mert nem egyezett meg a szokásos haszná
latával. Ezért a kéziratokban a másolók különféle javításokkal kísérleteztek, 
i 'jabb leletek alapján lehetett a szó helyes értelmét tisztázni s most e verset 
így lehet fordítani: „Senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki aláza
toskodásban és angyalok tisztelésében tetszeleg, aki látomásokra hivatkozik 
és ok ncikü! felfuvalkodik az ő testi gondolkozásával.**

G. De ezek csak egyes kiszakított példák. A hely szűke miatt meg is kell 
elégednünk velük. A biblia/ordítás revíziója a magyar bibliának a megújítása, 
hogy Isten igéje egyre világosabban és határozottabban szólhasson hoziánk, 
mindig gazdagabban ajándékozhasson meg kifogyhatatlan kincseivel. A revízió 
nemcsak a tudós kutatásnak, tanultságnak és készültségnek a munkája 
—  erre is szükség van, hogy a fordítók jó munkát végezhessenek —, de még 
inkább az imádkozó elmélyedésnek és az Isten Lelke megviiágosításának a 
gyümölcse. Ezért a bibliafordítás nem pusztán néhány teológus ügye, aki 
a fordítás munkáját végzi, hanem az egész gyülekezeté, amely kell, hogy 
érdeklődésével, kiváltképen pedig könyörgésével és imádságával kísérje és 
támogassa ezt a munkát.

Karner Károly.
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Reform áció hete
Október 23—30-ig minden gyülekezetben megtartandó.

A reformáció a boldogmondások (Mt. 5, 3-10) tükrében
Mt. 5.  1 kk. a Mindenszentek ünnepének régi perikópája. Az evangé

likus egyház kezdetben átvette ezt 3  perikópát és a reformáció ünnepére 
rendelte állandó igének.'Ebben nemcsak a tradícióhoz való ragaszkodás nyi
latkozott meg. Inkább az .a bölcs belátás vezette az evangélikus atyákat, hogy 
egyrészt a boldogmondások tükröztetik azt a lelki beállítottságot, amelyből 
emberi oldalról megszületett a reformáció, másrészt pedig a reformáció által 
vált lehetségessé, hogy az egyház népe elnyerje mindazt, aminek birtokában 
Jézus boldognak mondja saz embert.

A boldogmondások boldogjai persze nem a szó általános, földi értel
mében boldogok. Boldogságuk nem fűződik földi értékekhez. Ezért nem is 
múlandó, mint a földi boldogság minden válfaja. De nem is jelent egy
szerűen egyet az üdvösséggel.
- De tévedünk akkor is, ha azt gondoljuk, hogy Jézus mindenféle földi 
boldogságnál magasabbrendű boldogság érzését, gyönyörét ígéri azoknak, 
akiket boldogoknak mond. Ahogyan jellemzi őket, abból világosan tűnik ki 
az, hogy szubjektív boldog érzésről náluk aligha lehet szó. Hanem a boldog- 
mondásokat akkor értjük meg helyesen, ha bennük meglátjuk Jézusnak, ill. 
magának Istennék ítéletét arról, hogy az ö  szemével nézve kik mondhatók 
boldogoknak, kik azok, akikről teljes joggal lehet elmondani azt, hogy jó nekik.

I. Boldogok a telki szegények.
Nem értelemben, észben szegényeket,- közönséges értelemben vett egy- 

ügyűeket mond Jézus boldogoknak. Akik fölényes gúnnyal szeretnek letekin
teni a kegyes lelkekre, ilyen torz értelemben idézgetik Jézus szavát. Nem is 
földi javakban szegényekre gondol abban a feltevésben, hogy az ilyenek első
sorban fogékonyak a lelki értékek iránt. Ez a feltevés különben sem állhat 
meg á valóság előtt. Hanem a lelkiszegényeken azokat érti Jézus, akik Isten 
előtt szegényeknek, nincsteleneknek tudják magukat, nem találnak magukban, 
életükben semmi értéket, semmi jót, vagy érdemet, amellyel Előtte dicseked
hetnének. Lélekben, lélek szerint szegényeknek vallják magukat, vagyis szív
ből fakadó őszinteséggel szegényekként, nyomorultakként állnak meg a szent 
Isten színe előtt; nemcsak ajkukkal alázatoskodnak, míg szívük önelégülten 
örül még alázatosságuknak is. A lelki szegénység őszinte vallomása vala
milyen formában mindig úgy szólal meg, ahogyan Luthernek egyik utolsó 
szavába öltözködött: „Bizony, koldusok vagyunk!"

Ez a lelki szegénység Jézus korában bizonyos mértékben összekapcsoló
dott a 'külső szegénységgel. Az alacsony néprétegekben elsősorban voltak 
találhatók azok, akik a megélhetés szempontjából érezték reászorultságukat 
Isten segítségére és a hatalmasak és előkelők részéről tapasztalt elnyomatás 
és megvettetés elöl is Nála kerestek menedéket. Az Isten kegyelmére való 
reászorultságuk tudata azonban lelki értelemben is eleven volt bennük. Fel
ismerték és vallották, hogy sem a törvény betöltése, sem pedig a szertartási 
kötelezettségek teljesítése tekintetében nem állhatnak meg felemelt fővel Isten 
előtt. Az Isten után vaió vágyakozásuk azonban annál inkább elhatalmaso
dott rajtuk és bíztak benne, hogy Isten beteljesíti ígéretét: „Magasságban 
és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy meg
elevenítsem az alázatosok telkét és megelevenítsem a megtörtek szívét" 
(Ezs. 57, 15).
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Azokat, akik így, üres lélekkel és üres kezekkel vágyakozva tekintenek 
fel Istenhez és várják, hogy kegyelmesen mégis lehajoljon hozzájuk, mondja 
Jézus boldogoknak. Nemcsak az ő korában, hanem minden időben jó az 
ilyeneknek azért, mert övék a njennyeknek országa. Övék az Isten, őket 
fogadja Magához, velük közli Önnönmagát, hozzájuk hajol le kegyelmesen 
és vonja őket szeretettel Magához. C s a k  őket ajándékozhatja meg kegyel
mesen minden javával, szen'tséges jelenlétének bizonyosságával. A többiek 

. kívül maradnak országán, a Vele való kegyelmi közösségen. Nekik is üres 
a kezük, de ezt nem tudják, nem akarják látni. Vélt érdemei és teljesítmé
nyeik elhomályosítják tekintetüket, úgyhogy nem bírják meglátni szegény
ségüket. Szegények is maradnak, mert minden „kegyességük" mellett is Isten 
nélkül maradnak. Az időben és az örökkévalóságban.

Sohasem lett volna reformáció, ha Luther nem tudta volna, hogy sze
gény Isten előtt, és ha lélekben nem lett volna az, vagyis há szíve mélyéből 
nem jajdult volna fel szegénységén. Sokáig .megpróbálkozott ő is azzal, 
hogy ne üres kézzel szégyenkezzék Isten előtt, hanem önerejéből rhéltóvá 
tegye magát az Ö szeretettre. Alig vette valaki is komolyabban egyháza 
előírásait, amelyek a jócselekedetek és önsanyargatások útját jelölték meg 
az Isteni országába, a Vele való üdvösséges közösségbe vezető egyenes út
nak. De minden jószándékú törekvése és erőlködése s-em tudta elhallgattatni 
a poklok kínjában vergődő lélek panaszát: „Hogyan nyerhetem el Isten 
kegyelmét?! (Wie kriege ich einen gnadigen Gott?!)“

De nem lett volna reformáció akkor sem, ha a lelki szegény Luther 
vallomása: „Erőnk magában mit sem ér" — nem talált volna visszhangot 
számtalan más lelki szegény szívben. Sokan voltak a középkori egyházban is 
olyanok, akik szegénységük nyomorúságában kiáltottak Istenhez (Zsolt. 61, 
2) és várták az Or napját, amikor is 0  szenteli meg, teszi Magáéivá az ö  
hivatalosait (Sof. 1, 7), mert erre ők maguk képtelenek. Az egyház azzal 
nyugtatta meg a megfélemlített lelkeket, hogy iránta való engedelmességgel, 
előírásainak pontos teljesítésével kiérdemelhetik üdvösségüket. Felesleges jó
cselekedetek tartalék-készletével is dicsekedett, amelyből juthat a hiányukban 
szenvedőknek. A sok emberi cselekedet mögött elveszett az Or, a lélekben 
betegek orvosa, a bűnösök megigazítója (Mt. 9). De a .lelki szegények Rajta 
kívül megnyugvást, békességet nem tudtak találni. A sok előírás, a meg
követelt cselekedetek igája elviselhetetlen nyűgként nehezedett a legjobbak 
lelkére, mert nem téveszthette meg őket, nem oszlathatta el1 aggodalmukat, 
hogy minden igyekezetük ellenére is csak kívül maradnak az Isten országán. 
Ezeknek a lelki szegényeknek jelentett valóságos megváltást a reformáció, 
őbennük talált ujjongó visszhangra az újra felfedezett jóhír: „Azt tartjuk 
tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül" 
(Róm. 3, 28).

Boldog reformációi ünnepet ma is csak ott ülnek, ahol lelki szegények 
vannak. Aki ezen az ünnepen csak annak örül1, hogy neki más egyház hívei
vel szembeni mennyivel kevesebben kell hinnie, az méltatlanul magasztalja 
Luther tettét és elvesztegeti annak gyümölcsét. Ez u. i. abban áll, hogy 
„a szegényeknek evangyébum hirdettetik" (Mt. 11, 5) megint, az örvendetes 
tűr Arról, aki nélkül senki sem mehet az Atyához, senki sem mehet be 
az Istennek országába!

Ezért a lelki szegénység nem megvetendő kisebbrendűség, hanem egye
nesen feltétele az újra felfedezett evangélium áldása elnyerésének és ezért 
a reformáció igaz ünneplésének. Azért boldogok, akik ezen az ünnepen nem 
a hit által való megigazulás új hittani tételével büszkélkednek, hanem lelki 
szegénységükben^ örvendező szívvel fogafdják Isten országának kegyelmi 
ajándékát!
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2. Boldogok, akik sírnak.
A sírók nem azért boldogok, mert sírnak. A sírás olyan ember testén, 

lelkén vonaglik végig, akinek fájdalma van. Aki pedig akár testében, akár 
lelkében gyötrődik, hogyan is volna boldognak mondható!

Van ugyan a sírásban már valami megkönnyebbülés is. A könny aján
dék. Benne feloldódik valami a fájdalomból. A legelviselhetetlenebb az a szen
vedés, amely nem ismer könnyet. A legmegrendítőbb annak a fájdalomnak 
a képe, amelyben száraz a szem és csak a gyötrelem tüzében ég.

De ha van is enyhülés a sírásban, vigasztalás még nincs benne. Azért 
a síroknak nem azért jó, mert sírnak. Hanem jó azoknak a síroknak, akik 
remélhetik, hogy megvigasztaltatnak.

Világos, hogy amikor Jézus a megvigasztaltatás reménységét csillog
tatja meg a sírók előtt, akkor többre gondol, mint pusztán földi forrásból 
fakadó vigasztalásra. Mert ingatag alapra épít az a remény, amely szeren
csés fordulattól vár megvigasztaitatást, erőtelen az ,á vigiasz, amely emberi 
részvétből, vagy együttérzést hangoztató, vagy ígéretes álomképeket festő 
vigasztaló szóból fakad. Jézus az egyetlen, igaz vigasztalás forrására irá
nyítja a sírók tekintetét: Istentől ígér nekik vigaszt!

Két formája lehet a megvigasztaitatásnak. Az egyik az, hpgy megszű
nik a szenvedés oka, amely sírásra késztetett. A másik az, hogy a síró kény
telen ugyan továbbhordozni fájdalmát, de felismer benne valami magasabb- 
rendű értelmet, amely áldássá teszi számára a szenvedést. Mindkét formá
jában csak Istentől várható megvigasztaltatás. Az ö  mindenhatósága nem 
ismer akadályt és jóra fordulást, segítséget, testi-lelki, gyógyulást hozhat 
akkor is, amikor az értelem csüggedten, vagy keserűen megtorpan a lehe
tetlen előtt. Az ő  kegyelme megnyithatja a szemet a szenvedés olyan érté
kének és értelmének a meglátására, amely külső és belső áldást rejthet magá
ban akkor is, ha megmarad, amitől megindultak a könnyek.

A megvigasztaltatás reménysége azonban mind a két esetben csak 
akkor éledhet, ha a síró bizonyos tehet a felől, hogy szenvedése nem a 
haragvó Isten sújtó kezéből jő, mert kegyelemben elfogadta gyermekének 
a szerető Mennyei Atya!

Ez áll a szenvedés minden fajára, amely megszámlálhatatlan változatban 
teszi sírákká itt a földön az embereket. A szenvedés minden formájában 
csak fokozza a gyötrődést a bűntudat: „Ismerem az én bűneimet és az én 
vétkem szüntelen előttem forog" (Zsolt. 51, 5) és a lesújtó következtetés: 
„Kezed fenyítéke miatt elenyészem én. Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyí- 
tesz valakit, elemészted, mint moly, az ő szépségét" (Zsolt. 39, 11— 12). 
A  bűntudat és ennek következtében az Isten haragjától való rettegés külön 
is okozhat szinte pokoli kínokat, ha külsőleg nem is mutatkozik zökkenő az 
életben. Talán ez a bűntudatban való sírás a legsenyvesztőbb sírás. Talán 
senki síró nem szorul annyira megvigasztaltatásra, mint akiből külsőleg jó
sorsban is így tör ki a rettegés: „Uram, ne feddj meg engem haragodban, 
és ne ostorozz engem búsulásodban!" (Zsolt. 6, 2.)

Boldogok azok a sírók, akik eltaláltak a kegyelmes Istenhez. Boldogok 
a bűntudat alatt ágyukat egész éjjel sóhajtozásukban áztató és nyoszoiyá- 
jukat könnyhullatással öntöző bűnbánó sírók, akiknek bánata feloldódik a 
bűnbocsánat elnyerésén való ujjongásbán: „Boldog az, akinek hamissága meg
bocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Ür bűnt nem 
tulajdonít, és telkében csalárdság nincsen" (Zsolt. 32, 1—2). És boldogok 
azok a sírók, akik tudják, hogy kegyelmes mennyei Atyjuk kezéből a külső 
szenvedés is áldást akar vinni gyermekeinek, „mert akit szeret az Ür, meg
dorgálja, megostoroz’ pedig mindent, akit fiává fogad." Ezért: „bármely 
fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde 
utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa 
gyakoroltatnak" (Zsid. 12, 6,' 11.).
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Nem lett volna reformáció, ha Luther maga nem lett volna boldog síró 
a,ki megtalálta a megvigasztalíatás forrását. Alig van̂  aki bűntudatában 
keservesebb könnyeket ejtett volna, mint Luther. Hét évig tartott gyötrő
dése, amely újra és újraéledt jajjából: „Oh én bűnöm; én bűnöm!" De meg
vigasztaltatok! Isten bűnbocsátó kegyelméről való megbizonyosodásáról o 
maga ezt írja: „Ügy éreztem, mintha tökéletesen újjászületlem volna és nyi
tott krpun át magába a paradicsomba léptem volna." Egész reformációi 
tevékenysége azután lényege szerint nem volt egyéb mint bizonyságtevés 
az egyedüli megvigasztaltatás lehetőségéről a Jézus Krisztus által.

Külsőleg is alig kellett valakinek több szenvedést- hordoznia, mint 
Luthernek. Ellenségei gyűlölete, ármánykodása, életére törés", rágalmazása, 
testi betegség kínjai, a természetes ember félelme, mindez elég lelt volna 
arra, hogy összetörje és elhallgathassa. De Krisztusban övé volt a megvigasz- 
taltatás soha ki nem apadó forrása. Hogy ez a megvigasztaliatása milyen 
diadalmas erőt jelentett a számára, erre vonatkozólag csak azokat a jellemző 
szavait idézzük, amelyeket útban Worms felé mondott: „Megyünk, noha az 
ördög nép is egy betegséggel meg akar akadályozni. Áz egész úton 
Eisenachtól idáig beteg voltam s még most is betegebb vagyok, mint valaha. 
Azt is látom, hogy a császár parancsát közzétették, hogy engem rémítsenek.
De Krisztus él és mi bevonulunk Wormsba, dacolva -1 pokol minden kapuival 
s a levegő minden gonosz szellemeivel." Mert boldog, megvigasztalt szenvedő- 
siró volt, azért vált reformátorrá és tudott az maradni mindvégig.

Szükség is volt reformátort munkájára! A középkor embere síró ember 
volt. Testi szenvedés, betegség, nélkülözés olyan bőségben adódott az akkori 
viszonyokból, hogy erről a mai kor emberének már a ig lehet fogalma. A bűn
tudat elől való menekülés lehetetlensége' is kétségbeeséssel töltött e! számta
lanokat (1. az 1. előadási!). Jellemző a középkori ember tengernyi szenvedé
sére, hogy a szentek közül különös tiszteletben részesült az a tizennégy 
szent, akiktől a különböző szenvedésektől való megszabadítást reméltek, 
kezdve a fogfájáson egészen a gonosszal való harcig és a halálküzdelem 
rettegéséig. De .igazi segítséget, vigaszt a síró ember nem talált. Mert nem 
'sroerte a kegyelmes Istenben való megnyugvás vigasza*.. Nem ismerte azt, 
akinek vére megtisztít minden bűntől (L Ján. 1, 7), aki által Isten, gyenne- 
kénex tudhatja magát a szenvedő ember, aki azért egyedül hívja Magához 
teljes joggal a megfáradtakat és megterheitetteket, hogy megvigasztalja őket 
(Mt 11. 28). A reformáció ajándékozta csak meg az embert újból a -régen 
kész vigasszal: „Megigazulván hit által, békességünK van Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által" (Róm. 5, 1) és az ebben a bizonyosságban talál
ható megnyugvással minden sírásban: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik 
Isteni szeretik, minden javokra van (Róm. 8, 28. — Ide veendő még Róm.
8, 37--30.).

A sírokhoz fordul a reformáció ma is. Vannak ilyenek bőven ma is. 
Megtalálhatók a nyomorúság völgyének változatosnál változatosabb szaka de
káiban, de megtalálhatók a büszke modern emberek között is, akik rejtve 
rejtegetik, hogy sírnak a bűneik miatt is. Vigyázzanak ezek a sírók, mert ' 
a sírásnak ma is két formája van: „A z Isten özerint való szomorúság üdvös
ségre való megbánthatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomo
rúság pedig halált szerez" (2. Kor. 7, 10)!

A reformáció olyan sírókat keres, akik a kegyelmes Istennél vigaszt 
találnak, ideig és örökkévaló üdvöt, és ezért sírásuk e'lenére, vagy éppen 
sírásuk miatt is boldogoknak mondhatók!

3. Boldogok a szelídek.

Kik a szelídek? Azok, akiknek nincs erőszakos- kívánságuk, amelynek 
teljesítését minden erővel kíméletlenül megkísérelnék. Azok a szelídek, akik 
erőszakot, amely ellenük' és érdekeik ellen irányul, el tudnak tűrni, anélkül,
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hogy körömszakadtáig szenvedélyesen védekeznének és anélkül, hogy az el
szenvedett sérelemért bosszúért kiáltoznának. Azok a szelídek, akiket Jézus 
a hegyi beszédben úgy jellemez, hogy nem állnak ellene a gonosznak, aki 
a^cul üti őket jobb felől, a felé odafordítják másik orcájukat is, aki el akarja 
venni alsó ruhájukat, annak odaengedik a felsőt is, aki egy mértföidútra kény
szeríti őket, azzal elmennek kettőre is (Mt. 5, 39—41).

Kik a szelídek? Azok, ak i k  s z e l í d s é g ü k e t  Öt  ö l e  t anul t ák  
me g ,  aki Maga is szelíd és alázatos szívű volt (Mt. 11, 29), Ötőle, az Isten 
Szolgájától, aki „kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, 
mint bárány, mely mészárszékre vitetik" (Ezs. 53, 7).

Ezeknek a szelídeknek jó, amiért boldogoknak mondhatók? A világ mér
téke szerint csak sajnálni lehet őket. .Itt az erőszakosok, a kíméletlenek bol
dogok, mert nem válogatnak az eszközökben, nincsenek tekintettel másokra 
és ezért elérik, amit akarnak. Jézus szemében mégsem boldogok. Ö a szelí
deket mondja azoknak. Mert az erőszakosok sikerei együttjárnak a leg
nagyobb veszteséggel: elveszítik Istent, akit megvetettek, és aki ezért nem 
szentesíti, amit kierőszakoltak maguknak. Viszont a szelídek, akik Jézustól 
tanultak, ezzel együtt elnyerték az Istent! És ö  kárpótolja őket!

Mostani földi életünk számára tehát semmi mondanivalója sincs Jézus 
ígéretének? De van! Hiszen kezdeteiben már itt az Isten országa ezen a mi 
mostani földünkön is. Ott van mindenütt, ahol Isten feltétlen uralmát elisme
rik az Ö megváltottjai. És ott máris érvényesül a szelídek uralma, mert álta
luk és bennük érvényesül Isten uralma. Ennek az ; uralomnak külső formája 
ugyan a szelídek életében a tűrés és a szolgálat. (Mt. 20, 25—27.) De ez a 
tűrés és szolgálat a legmagasabbrendű uralom! Uralom az önzésen, ezen 
a legerősebb földi hatalmon. Akik lenézik a szelídeket, ezeket a győzteseket 
az önzésen, nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy ezek az igazi hősök, 
az igazán erősek, az uralkodók! Hogy valóban urai a földnek, ellenségeiknek, 
azt megmutatja annak, aki látni akar, már az az írásban megbúvó kis apos
toli intelem is: „Ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj 
innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyüjtesz az ő fejére" (Rom. 12, 21). 
Tvi tudja elviselni az izzó parazsat a fején? Ki tudja elhordozni megbántott 
eUenfe'ének jótéteményét anélkül, hogy összetörne? Ki tehát az úr ezen a 
földön ádáz ellenségével szemben is? Vájjon nem a Krisztus szelíd tanít- 
ványa-e, akiben Ür az Isten ezen a mostani földön is?! És vájjon nem a 
világuralom fölényes büszkesége szólal-e meg Pál apostolnak mártiromságról 
és annak diadalérzéséről tudó szavaiból: „Mindenütt nyomorgattatunk, de 
meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldöztetünk, 
de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk ... Azért nem csügge
dünk; sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról- 
napra újul!" (II. Kor. 4, 8—9. 16.)

Mindennek pedig mi a köze a reformációhoz? Sok hozzá.a köze! Elő
ször :s az, hogy a tiszta evangéliumban tárult fel az út a sze'idséghez: oda 
Krisztushoz, akitől szelídség tanulható. A tiszta avangélum hódítja meg az 
embert az Isten országa számára, amelyben részesei az ö  uralmának a sze
lídek, már ezen a földön is, és majdan ragyogó tökéletességben az új földön!

De-van a reformációnak más köze is ehhez a boklcgmondáshoz. Egész 
tői tünete. tanúsítja, hogy nem az emberi erőszaké a diadal, hanem azoké, 
akiknek ereje maga az Isten,! Nem az emberi hatalomé az utolsó szó, hanem 
a szelídség evangéliumáé! Egy egész világ vette, fel a harcot Lutherrel, 
az egyszerű baráttal. Szövetkezett ellene a pápa és a világi birodalom a világ 
minden hatalmi eszközével. Mégis az evangélium győzött! Nem kell .azt fél
teni időtlen időkig sem!. Emberi mesterkedésekre sincs szükség, hogy bizto
sítsuk jövőjét. A szelídeké . lesz a föld, a . szelídekben az evangéliumé, mert 
általa Ur az Isten!
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Rejletten még egy mondanivalója van ennek a boldogmondásnak a 
reformáció ünnepén. Jézus nem veti meg a földet. Hogyan :s tehetné ezt, 
amikor Isten országának színhelye mostani megalázott állapotában ;s és egy
kor tökéletesem- a megújultság dicsőségében. A reformáció Jézus nyomában 
haladt, amikor a földi igazi értékek megbecsülését hirdette a megvetésükben 
és megtagadásukban tetszelgő hamis szeUemieskedésse! szemben. Elsősorban 
maga Luther volt az, aki ebben a megromlott földi életben lápten-nyomon 
felismerte , a gazdag Isten lábanyomát, amint szórja ajándékait és annak 
örül, ha megbecsülik és hálaadással örülnek azoknak az emberek. Csak egy
kéi megnyilatkozására utalunk Luther gyermeki hálájának, amellyel meg 
tudta becsülni Isten kegyelmét a földi dolgokban is. A lipcsei vita alkalmá
val, amely pedig ugyancsak feszült szellemi légkörben foiyt le, virágcsokrot 
vitt fel magával az előadói székbe. Egyik barátjának ezt írja: „Ha a Sátán 
dühöng ellenem, neyetek rajta és a kerteket, a Teremtő áldásait szemlélem 
és élvezem, Öt magasztalva." E^y méhrajon szemlélődve, így gondolkozik 
rajta: „Mily csodálatosak az Isteni' művei! íme, itt van az egyháznak képe. 
A fulánknélküli királynő jelképezi Krisztust, aki magához gyűjti híveit, hogy 
rajta csüngjenek. De hogyha odavan a királynő, elpusztul az egész raj. 
így az egyház is Krisztus nélkül." Általánosan ismert dolog,. mennyire élvezte 
Luthet a családi életet, milyen boldogan tudott annak körében zenélni és 
énekelgetni. A szelídek, -megbecsülik a földet, amelyen igenis uralkodnak! 
Milyen gazdagok vagyunk mi, a reformáció gyermekei, ebben a vonatko
zásban is!

4. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az Igazságot.
Ez a boldogmondás szorosan összefügg az elsővel. -Mert ahhoz, hegy 

valaki igazán éhezze és szomjuhozZa az igazságot, szükséges, hogy lelki sze
gényként tudja és szenvedjen alatta, hogy nincs igazsága. Az is különösen 
éles megvilágításban áli. előttünk ezen a ponton, hogy a Jézus által boldo
goknak mondottak nem közönséges földi értelemben boldogok. Mert alig van 
gyötre'mesebb szenvedés, mint amilyen, az éhség és a szomjúság. Annak, 
akinek a pokol kínja ég üres gyomrában és aki a szomjazás lázálmaiban 
köze! van a megőrülésihez, nem jó földi értelemben, hanem rossz, ezerszer 
rossz az étellel-itallal jóllakottakkal szemben! A testi éhezésnél és szondá
zásnál pedig semmivel serrt kisebb szenvedés az éhezés és szomjazás az igaz
ság után. Sőt, ha le akarnék mérni, hogy a kettő közül melyiket érzi az 
ember elviselhetetlenebbnek, még az igazság utáni epekedést kell győzelme
sebbnek mondanunk, mart benne megizleli az ember a kárhozat minden kínját.

Mégis jó annak, akit elfóg ez a szenvedés! Mert csak ennek az" árán 
lehet elnyerni az igazságot. Aki nem éhes, nem nyúl a kenyér után. Aki 
nem szomjuhozik, nem becsüli meg az üdítő italt. Akinek nem fáj szinte az 
elváselheteílenségig, hogy nincs igazsága, az nem fog két kézzel utána nyúlni, 
amikor kínálkozik neki

Mi ez az igazság? Mondanunk sem kell, hogy nem gondolhatunk a 
magyar „igazság" szónak arra az érteimére, amely a tévedésmentes való
ságot jelenti. Ez után is lehet epekedve éhezni és szomjuhozni. Az a kérdés, 
hogy mi a valóság az ember, a világ létének, eredetének, céljának a tekinte
tében, szintén lázas keresésre indíthatja az embert, és a .kérdés megoldha
tatlansága ugyancsak a szenvedésig emésztheti a lelket. De Jézus — bár 
másutt (Ján. 14, 6) az említett végső kérdéseknek is a megoldásának Ön
magát jelöli meg — nem az ezután az igazság után epekedőket mondja- boldo
goknak. Arra az igazságra sem gondol, amely a méltányosság, jogosság 
fogalmával kapcsolatos, és amelynek a tekintetében szintén kívánva kívánja 
az ember, hogy igazságosan bánjanak vele a többiek és elbírálása szerint 
igazságos legyen vele szemben az élet. De még arról az igazságról sincs 
itt szó, amelynek az értelmében közönségesen igaz embernek mondunk, olyas
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valakit, aki bizonyos jellembeli nagyságot mutat fel és erkölcsi értékek, 
eiények tekintetében kiválik a többi közül.

Az az igazság, amelynek éhezőinek és szomjazóinak Jézus megelégítte- 
tést ígér, egészen egyszerűen úgy írható körül, hogy az az igaz Istennel 
való kapcsolatot, közösséget jelenti. Igaz ember a biblia értelmében az, aki 
Istennel él, Vele jár-ke), Vele számol élete minden változatában, maga mel
lett tudja őt és örvendezik azon, hogy közte és Isten között nincsen semmi 
válasziá. Persze, hogy ezzel az igazsággal', vagyis az. igaz Istennel való 
személyes kapcsolattal, együtt jár a feddhetetlen, vagyis olyan, életre való 
törekvés is, amely méltó az Istennel való közösséghez, nem csúfolja meg 
és nem veszélyezteti annak fennmaradását. De az igazság éhezésében és 
szomjazásában mégsem a tiszta élet után való vágy áll előtérben, hanem 
az az epekedő kívánság, hogy az ember így szólhasson Istenhez: é n Istenem, 
é n Atyám! A zsoltáríró így fejezi ki: „Mint a szarvas kívánkozik a folyó- 
v :zekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, óh Isten!'1 (Zsolt. 42, 1.) Akit 
elfog, maga is teljes meggyőződéssel vallja Jézus megállapítását: „Mit hasz
nát az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt 
vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő leikéért?" (Mt. 16, 26.)

Az ez után az igazság után, vagyis egyszerűen az Isten után való 
vágyakozás természetesen elválaszthatatlan a bűnbánattól: az Isten után 
szomjazó ember tudja, hogy bűnei állnak áthághatatlan válaszfalként Isten 
és ő közötte (51. zsolt.) és azért az igazság szomjazása és éhezése nála 
egyet jelent a vággyal bűnbocsánat után. Az igazság után epekedő ember 
története valamilyen formában és változatban mindig a tékozló fiú törté
nete (Lk. 15).

k Jézus megelégíttetést ígér az igazság után éhezőknek és szomjazok- 
:nak. Meg fogják találni Istent, mert bűnbocsánatot fognak kapni. A bűn
bocsánat pedig az ö  bűntörlő és engesztelő halálának a gyümölcse. Ez a 
keresztyénség lényege! Benne tárul fel az Istenhez vezető egyetlen út. 
Az egész Újszövetség tanúsága abban foglalható össze, hogy az igazság 
Istentől indul ki és kegyelmében ö  rendelte Krisztus Jézust nekünk igaz
ságul (I. Kor. 1, 30). (A  részletes hivatkozásra, szentírási helyekre itt nem 
térhetünk ki.)

Nem lett volna reformáció, ha Luther nem lett volna éhező és szom
jazó ember az igazság után. Természetes, hogy fájt neki a középkori egy
ház lesiklása eredeti tisztaságának síkjáról. Ránehezedett a sok visszaélés, 
a Szentírás tanításának emberi bölcselkedéssel való összekeverése, az erkölcsi 
romlottság és képmutatás, amely a tetszetős látszat mögött mosta az egyház 
fundamentumát. De ez másoknak is fájt. Sőt elítéli a középkori egyházban 
burjánzó bajokat a mai róm. kath. történetírás is. Reformáció azonban az 
általános elégedetlenségből magából nem született. Reformátor csak az lehe
tett, akinek lelkét a visszaéléseken túl az a tudat égette, hogy nincs igaz
sága és akit a Krisztus tanításától eltávolodott egyház nem tudott elsegíteni 
ehhez az igazsághoz. Ismeretesek azok a szavai, amelyekben feltárul éhezé
sének és szomjazásának minden keserve: „En is ismerek valakit, akiről 
tudom, hogy oly büntetéseket szenvedett el, amelyek ugyan rövid ideig tar
tottak, de oly nagyok és pokoliak voltak, hogy nyelv ki nem mondhatja, toll 
le nem írhatja, járatlan ember el nem hiheti azokat. Ha ezek meg nem 
szakadtak vagy akár csak egy fél óráig, sőt egy órának csak egy tized- 
részéig tartottak volna, Vége lett volna az embernek és csontjai hamuvá 
porlottak volna szét. Ott nincs menekülés, nincs vigasztalás sem külső, sem 
belső, hanem csak vád és vád." Ezekből a szavakból is kitetszik, hogy közbeTi- 
közben alábbhagyott szenvedése és áltatta magát, hogy önmegtagadási kísér
leteivel végül is csak odaküzdi magát Istenhez és kierőszakolja kegyét. 
De erről az önámílásról maga mondja el, hogy meg nem elégíthette éhe
zését és szomjazását: „Én magamon és másokon tapasztaltam, amikor iga
zak voltunk, hogy Isten kigúnyolta a mi igaz voltunkat."

—  25 —



Gyötrődése azután őt is elvezette az igazság útjára, oda az igazságot 
szerző Krisztushoz. Megelégíttetése tette azután reformátorrá, akinek isten
akarta munkája egyszersmindenkorra fdragyogtatta újból az írás porlepte 
bizonyságtevésiét az igazság elnyeréséről, a m e g i g a z u l á s  egyetlen lehe
tőségéről. Luther megmutatta az éhezés lényegét, mint az igazságrajutás 
első állomását: „Igaz az, aki magát bűnösnek tudja.“ Egyik társának ezt írja: 
„őrizkedjél, kedves Testvérem, hogy valaha is olyan szeplotlenségre töre
kedjél, amelynél fogva magad előtt nem látszol már bűnösnek, sőt nem is 
akarsz már bűpös lenni; mert Krisztus csak a bűnösök között lakozik." 
Jól tudja persze, hogy a bűnösség felismerése is Isten kegyelmi munkája. 
De azután továbbvezeti az embert odáig, hogy megragadja kegyelmi ígére
ted: „Szívünk úgy véli, hogy csupa „nem“ -mel áll szemben és még sem igaz; 
azért el kell fordulnia az ilyen érzésektől és Isten igéjébe vetett szilárd hit
tel meg kell ragadnia a mélységes titkos „igen“ -t a „nem“  alatt és a fölött; 
és ehhez ragaszkodnia kell, igazat adva az Isten ellenünk szóló ítéletének: 
akkor nyert ügyünk van.1' Röviden, ez a megelégíttetés, útja, amely elvezet 
'Róm. 3, 28 boldog vallomásához.

A reformációt ma is igazán csak azok ünnepük, akik éhezik és szom
jazzák az igazságot. Ne gondolja senki, hogy evangélikusnak lenni annyit 
jelent, mint beleszületni az evangélium áldásába, a bűnbocsánatba, Istennel 
való zavartalan együttélésbe. Az apáitól örökölt földből az embernek veríté- 
kes munkával kell előhozni a termést. A reformáció földjébe rejtett kincset 
az igazság, az Isten után emésztődő lelkek találják meg.

De megtalálhatják, ismerhetik az utat! És bőven záporozik reájuk az 
Isten igazsága a szakadatlanul hirdetett tiszta igében!

5. Boldogok az irgalmasok.
Az irgalmasság az'élet minden területén, minden vonatkozásában érvé

nyesülhet. Lényege az, hogy aki irgalmas, feltétlen szeretetet ad és jót tesz 
mindenkivel. Nem keresi az érdemességet, nem szorítkozik élvezett szeretet 
és jó viszonzására. Sőt egyenesen az jellemzi, hogy még a rosszat is jóval 
Ezétí meg. Az irgalmas samáritánus nem nézi, hogy népe ellensége van baj
ban, hanem ezen az ellenségen gyakorol saját épségének veszélyeztetése mel
lett, időbeli és anyagi áldozatot nem tekintve, irgalmasságot (Lk. 10, 30—35). 
Nagyon jellemző az irgalmasságra az is, hogy aki gyakorolja, belső kény
szernek enged és még csak nem is jut tudatára, amit tesz, nem hogy valami 
különös érdemet kovácsolna magának belőle; amikor az ö  d!csőségében 
visszatérő Embernek Fia ítéletet tart és magához fogadja az Ö Atyjának 
áldotijait, mert az éhezőket és szomjazókat megelégítették, a jövevényeket 
befogadták, a mezíteleneket felruházták, a betegeket meglátogatták és a fog
lyokat felkarolták, ezek az igazak maguk csodálkoznak iegjobban az elisme- 

* résen: „Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomju- 
hoztál, és innod adtunk volna...? “  A Hegyi beszédben is így várja el az 
irgalmasságot: „Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal 
kezed, mit cselekszik a te jobb kezed." (Mt. 6, 3.)

Az irgalmasok ezért Istentől sem várnak viszonzást. Mégis élvezik ezt: 
az irgalmasságért irgalmasságot nyernek. Nem azért, mintha irgalmasságuk
kal érdemesekké váltak volna a fizetségre. Az irgalmatlan szolgáról szóló 
példázatában Jézus nem hagy kétséget a felől, hogy az embert Isten előtt 
akkora adósság terheli, hogy még csak ennek az adósságnak a megfizeté
séről sem lehet szó, nem hogy azon túl még érdemet is tudna szerezni 
akár a leglenyűgözőbb irgaknassági cselekedeteivel is (Mt. 18, 23—35). 
Isten nem érdemet jutalmaz, amikor irgalmas, hanem csak isteni lényege 
szerint cselekszik. Viszont az egész kinyilatkoztatás és különösen is éppen 
az említett példázat arról győzhet meg, hogy megtagadja irgalmasságát 
azoktól, akik maguk sem ismernek irgalmasságot. Csak azokhoz hajol le,
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hoCT közösségbe vonja őket Magával, akik irgalmasok Csak azoknak bo
csátja meg bűnüket, szeretettre való határtalan meltatfansagukat, akik 
maguk is bocsánatot gyakorolnak, amikor irgalmasok. Erre mutat ra Jézus 
akkor is, amikor így tanít imádkozni: Bocsásd meg a mi vetőnket, mi- 
kéDen mi is megbocsátunk azoknak, akik ©Jenünk vetkeztek (Mt. 6, 12).

De nem lappang ebben mégis olyan értelemben bizonyos,, összefüggés 
az ember irgalmassága és Isten irgalmassága között, hogy az irgalmasoknaK 
azért jó, mert irgalmasságukban megvan a feltétele annak, hogy ejiyer;ek 
Isten irgalmasságát? Nem! Az irgalmasok nem azért mondhatok  ̂boldogok
nak, mert irgalmasságuknál fogva joggal elvárhatják Isten irga,massaga, 
hanem azért, mert irgalmasságuk bizonysága annak, hogy Istenhez tartoznak, 
az ö  gyermekeivé lettek! Mert az irgalmasság olyan tulajdonság, ame-y 
csak Isten természetének vonása. Ember _csak úgy lehet irgalmas hogy 
bensőséges viszony van közte és Isten között 'és énnél a közösségnél ogva 
az irgalmasság Öbelőle átköltözik a Vele való élettől megszentelt ember szi
vébe is! Aki távol van Istentől, látszat szerint vihet _ ugyan veghez irgalmas 
cselekedeteket, de ezek nélkülözik a belső kényszerből fakadó termeszetesse- 
get és az isteni szeretet lényegéhez tartozó azt a vonást, hogy adja magat 
minden számítás nélkül, mert önmagáért adja magat!

A reformáció az irgalmasságot is heiyes megvilagitasba he.yezi A közép
kori egyház nagy súlyt helyezett az irgalmassag cselekedeteire. El kell is
merni róla ho^y a legnagyobb nyomatékossággal figyelmébe ajánlotta híves
nek az alamizsnaosztogatás, betegápolás, nyomorenyhites szuksegesseget es 
az egyház népe szinte szenvedélyes buzgósaggal igyekezett az egyház ezen 
intelmeinek engedelmeskedni. De irgalmasságából éppen a legfontosabb hiány
zott: a magától értetődő természetess,eg, a belső kényszer. Számítás fer
tőzte meg és hamisította meg: az Istentől remeit viszonzás hajtotta ai embe
reket arra, hogy a templomaitoknál hemzsegő koldusok es fekelyektol borí
tottak előtt megnyissák erszényüket, az elcsigázott utasoknak szabást adja
nak. kórházat kórház után építsenek. A reformáció ezt az irgalmassagot 
kíméletjenül megbélyegezte! Megtette azzal, hogy leszámolt minden, erdem 
szerzés lehetőségével és nemcsak hiábavalóságáról győzött meg, hanem rea- 
mutatott arra is, hogy aki jócselekedetekkel akar üdvösségét szerezni .a z  el
bizakodott ember, bűnét szaporítja! A reformáció nem jelentette fa érvény 
teiennek a boldogmondást: „Boldogok az irgalmasok , -  sót meg elesebb 
világításba helyezte azt. Mert feltárta az irgalmassagnak azt a szent titkát 
hogy benne az istenfiúság nyilatkozik meg. Es ugyan kinek lehetne jobb 
annál, aki Magától az Istentől kapott irgalmas szivet?! _

Ebből kitűnik az is, hogy a reformáció nem a jocse.ekedetekael szemben 
W la lt állást. Nem igaz az 'a vád, hogy elhallgatta és nem becsu.te meg 
isteni igazságként Jakab apostol meglátását: „Amikepen ho t a test lelek ne.- 
kül aaképen holt a hit is cselekedetek nélkül" (Jak. 2, 2 6 ). Va..otta es min
dig is vallani fogja, hogy ahol nincsenek cselekedetek, ahol nmek irgalmassag 
o tf nincs hit sem. Mert a hit sokkal több, mint isteni igazságnak e me.eti 
elfogadása. A hit új élet, Istennel megvalósult eletteljes közösség, Istennek 
munkálkodása az emberben, akit bűnbocsánata áltál Magahoz .anco.t. ezert 
irgalmasság cselekvése is, amelyet munkálkodik nem az ember, hanem bmne

Maga Luther élesen ítél el minden buzgóságot a cselekedetekben, a m e l
lyel az egyház az üdvösség útjára akarta vinni híveit, de ame.ybo eppen l  Isten-ébresztette szeretet hiányzott: „Akármilyen ügyetlen es tudatfan vol
tam is. semmi sem okozott több szenvedést szerzetesi idpm alatt, mint ez 
a könyörtelenség és a szeretetnek ez az istentelen megtagadása- Sohasem 
tudtam rávenni magam, hogy nyugodt lelkiismerettel e. íg^em , hogy ez 
kolostori engedelmesség, mely oly vakmerőén vetkezik a ^ o t e t  elten hdyes 
és megengedett dolog." Viszont az irgalmassag egyetlen igaz r u g ó já t  es_az 
irgaTmasság egészen természetes voltát a hívő ember eleteben íalaloan így
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jellemzi: „Amikor a hit által megismerem, mennyire szeret engem Isten, 
nem is tehetek másképen, mint hogy nekem is viszont szeretnem kell öt, 
hajlandónak kell lennem Iránta és örömest és szeretettel meg kell tennem 
mindent, amit 'kíván. így ugyanaz az ember hozzáfog és mindenestől oda
adja magát felebarátjának, szolgálja, segíti, tanácsolja őt i n g y e n ,  ö n 
ként .  Nem állhatja meg, amikor tévelyegni és bűnökben vergődni látja fele
barátját, eligazítja őt a helyes útra, odavezeti őt, ahol maga is vigasztalást 
és segítséget talált, hirdeti neki az evangéliumot és arra igyekszik, hogy 
bűneiből is kiszabaduljon. Azután, ha mezítelenül látja, felruházza, ha éhe
sen, enni ad neki és így tovább. Summa summarum: amiről csak tudja, hogy 
szolgálhatna neki, azt készségesen és szívesen megteszi, sőt még mielőtt 
kérnék is és kívánnák is tőle. És nem tekint ebben egyébre, mint arra, hogy 
ez így tetsző Isten előtt. Ezért az Ür Jézus is semmit sem-hagyott meg 
tanítványainak, és nekünk is, oly erősen és oly komolyam, mint hogy .egy
más iránt szeretet legyen, bennünk. Mert ez az egyetlen .ismertető jel, mely
ről felismerik a keresztyéneket. Olyan teljes odaadással kell lennünk felei- 
barátaink iránt, hogy egészen az övéik legyünk testünkkel, lelkűnkkel, min
den javunkkal és becsületünkkel." Arról, hogy a szeretettől fűtött irgalmas
ság miért nem válogathat méltók és méltatlanok között. így nyilatkozik: 
„Ha ezt (t. i. a Krisztusban megjelent megbocsátó isten’ kegyelmet) szilár
dan, hiszed, vedd szívedre a m ég bűnös és tévelygő testvéreket, hordozd 
őket türelemmel, tekintsd bűneiket úgy, mintha a tieid volnának. Tekints 
csak arra, amit ö  teéretted és mindenkiért tett, hogy te is megtanuld: mit 
kell másokért tenned."

A reformáció ünnepén jó ráeszmélnünk arra, hogy a reformáció egy
háza a szeretet egyháza! Az pedig éppen azért, mert a hit egyháza! Az irgal
mas szeretet gyakorlására alkalom van ma is egyházon belülr és egyházon 
k’'vüi is. Az- a nyomor, amely a középkorban várta az irgalmasságot, a mai 
szociális államban már csak rossz álom. De az irgalmasság cselekedetei után 
az igény nem fog megszűnni sohasem. Mert sohabem szűnik meg az igény 
szeretet után, amíg érző szívet -hord az ember keblében. Ennek az igény
nek a kielégítése is boldogság. Dé még inkább az, hogy az irgalmas irgal
masságában ma is jelen van az Iát én!

6. Boldogok, akiknek szívok tiszta.
Izráel népe tudta, hogy a szent Isten és a tisztátalan ember között 

mérhetetlen űr tátong. Ezért vallásában sé szeri, se száma a. tisztulási szer
tartásoknak, amelyektől azt várta, hogy újból és újból alkalmassá teszik arra, 
hogy a szent Isten elé járuljon. Ezek a tisztulási szertartások azonban külső
ségekben rekedtek még és magától értetődő, hogy a szivnek-léleknek tisztá- 
íalanságáig nem érhettek le. Ezért fordult olyan kíméletlenül ellene Jézus 
az írástudóknak és farizeusoknak, a külső tisztaság fanatikusainak: „Jaj nek
tek képmutató írástudók és farizeusok! Mert megtisztítjátok a pohárnak és 
tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománnyal és mértékletlenség- 
ge l ... Kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, db belő! rakva 
vagytok képmutatássat és törvénytelenséggel." (Mt. 23. 25. 28.) A külső 
tisztulási igyekezet hasztalan voltát pedig így világította meg: ..Nincs semmi 
az emberen kívül, ami bemenvén őbelé, megfertőztethetné őt; hanem amik 
belőle jöttek ki, azok fertőztetek meg az embert" (Mk. 7, 15). Ezért azokkal 
szemben, akik pontosan betartják a tisztulási szertartások előírásait, boldogok 
azok, akiknek s z í v o k  tiszta!

Közelebbről miben áll a szívnek áz a tisztasága, amelynek birtokában 
boldognak mondható az ember? Mindenesetre fontos vonása a szavakban és 
cselekedetekben való az a tisztaság és szemérmetesség, amelyet Luther a 6. 
parancsolat magyarázatában említ. Hiszen Jézus néhány verssel lejebb szintén 
szól a szívnek paráználkodásáról a gonosz kívánságnak formájában. A boldog
mondás tisztaszívű emberein mégis elsősorban olyanokat érthetünk, akik
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lelkiismeretűk bizonysága szerint „isteni őszinteséggel és tisztasággal" for
golódnak az emberek között (II. Kor. 1, 12), akiknek beszédük „úgy-úgy, 
nem-nem" és szavaik mögött nem rejtenek hátsó gondolatokat (Mt. 5, 37), 
akiknek egész magatartása nyílt, egyenes, átlátszó és mentes képmutatóétól, 
színleléstől és hazugságtól. Azt is mondhatjuk, hogy a szívnek az a tiszta
sága, amelynek Jézus az Isten meglátásának gyönyörűséges ígéretét adja, 
valami szent egyiigyűség, szemben a kétarcúsággal, megbízhatóság és hűség. 
Ugyanaz a lelkűiét, amelyre a zsoltáríró gondol, amikor felveti a kérdést: 
„Kicsoda megy fel az Űr hegyére? És kicsoda áll meg az Ö szent helyén1?" 
és azután így válaszol: „Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja-lel- 
két hiábavalóságra, és nem esküszik meg. csalárdságra" (Zsolt. 24, 3—4).

De hogyan viszonylik a tiszta szívről való ez a beszéd I. Móz. 8, 21 
lesújtó megállapításához: „A z ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjú
ságától fogva", amely számtalan változatban ismétlődik meg újból és újból 
az Írásban', és amelynek igazságáról ki-ki meggyőződhetik? Hogyan érthető 
a tisztaszívűek boldogoknak mondása és a nekik adott ígéret, ha meg kell 
hajolnunk a valóság előtt, hogy nincs ember, akinek tiszta volna a szíve? 
A megoldást ugyanott kell keresnünk, mint az irgalmasokról szóló boldog
mondásban. Az Isten meglátásának nem feltétele az, hogy valakinek tiszta 
legyen a szíve, tehát nem érdemelhető ki úgy, hogy az ember megtisztítja 
a maga szívét. Ha így volna, soha senki meg nem láthatná az Istent! Hanem 
jó a tiszta6zívűeknek azért, mert az a körülmény, hogy minden gyarlóságuk 
mellett is elfordultak a hazugságtól és képmutatástól és a nyíltságban, egye- 
■ességben találják örömüket, bizonyítja azt, hogy máris Istenéi! Munkálkodik 
rajtuk és bennük a tiszta és szent Isten! Mert egyedül 0, a Tiszta és Szent, 
adhat tiszta szívet, amint ezt a zsoltáríró is tudja: „Tiszta szívet teremts 
bennem, óh Isten!" (Zsolt. 51, 12).

Az Isten meglátásának ígérete pedig nem vonatkozik valamilyen csodá
latos, titokzatos' élményre, amelynél fogva az ember elragadtatott állapotban 
akár csak egy futó pillantást is vethetne a menjnyei világ titkaiba, vagy láto
másban jelennék meg előtte az Isten. Az Isten meglátásának boldogsága 
az örökkévalóságban vár a tisztaszívűekre, akik már itt a földön is a látha
tatlan Isten kezén jártak! A tisztaszívűek magukévá tehetik János apostol 
reménységét: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett 
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, 
hasonlókká leszünk őhozzá; mert meg fogjuk öt látni, amint van" (I. Ján. 
3, 2). Mégis már itt a földön is egyre tisztábban látják Isten dolgait és 
egyre könnyebben igazodnak el a Vele járás útjain. „Aki az igazságot cse- 
lekszi, az a világosságra megy, hogy áz ő cselekedetei nyilvánvalókká legye
nek, hogy Isten szerint való cselekedetek" (Ján. 3, 21), és egyre jobban 
értik meg Istennek a Jézus Krisztusban megjelent titkát: „ . .  . Atindaz, aki 
az igazságból való, hallgat az én szómra" (Ján. 18, 37).

Nem lett volna reformáció, ha Luther nem járta volna Istentől kijelölt 
útját riszta, együgyű szívvel! Refoimátori munkájában nem vezette semmi 
hátsó gondolat, semmiféle mellékcél. Nem a maga ügyét képviseli, hanem 
az Istenét; teljes őszinteséggel ezt vaMhatja: „Jó munkát csak biztos isten' 
elhívásból lehet végezni, nem pedig saját hajlamból. Én is úgy hivattam el 
és kényszeríttettem, hogy el kell vállalnom a doktori tisztséget és meg kel
lett esküdnöm, az én drága Szentírásomra és meg kellett fogadnom, hogy 
híven és tisztán prédikálom és tanítom." Azért bátran tud szembeszállni 
ellenségeivel, hiszen Isteni ügyét védelmezi Isten ellenségeivé1 szemben: 
„Dicsekedhetünk és dacolhatunk velük szemben: az az evangélium, amit hir
detünk, nem a miénk, hanem a mi Urunké, a Jézus Krisztusé. Nem mi talál
tuk ki, vagy szereztük, vagy alapítottuk, hanem Istentől jelentetett ki. Tehát 
az egész világnak fe’ fuvalkodását és dühöngését büszke bizodalommal meg
vethetjük és a mi Istenünknek ujjonghatunk és örvendezve zsoltárt énekel
hetünk, a világnak keserűségére és bosszúságára."
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Munkáját nem fertőzi meg bármiféle érdekre, vagy haszonra leső rej
tett kívánság: „Áz én Istenem engem, méltatlan és kárhozatra ítélt embert, 
minden érdemem nélkül, teljesen ingyen és tisztára irgalomból megajándé
kozott- a Krisztusban és a Krisztus által minden kegyesség és üdvösség teljes 
gazdagságával, úgyhogy ezentúl semmi másra nincs szükségem, mint arra, 
hogy higgyem, hogy ez valóban így van. Nos tehát én ilyen Atyának, aki 
bőséges javaival így elhalmoz, önként, örömest és ingyen megteszek mindent, 
ami Néki tetsző." Szívét nem osztja meg lelki és anyagi javak között. írói 
munkásságával vagyont szerezhetett volna. De. sohasem fogadott el műveiért 
tiszteletdíjat és csak arra volt gondja, hogy azok minél olcsóbban jussanak 
az olvasók kezébe. A tiszta szív egyenességével megvetette az emberek 
kegyét és hírért, dicsőségért nem tért le Isten szolgálatának egyenes útjáról: 
„Tanításunkkal nem keressük emberek kedvét. Ment a világot nem lehet 
súlyosabban és keményebben megsérteni, mint amikor elvetjük minden, bölcse- 
ségét, igazságát, vallásosságát és hatalmát. Aki a világnak e legjobb és 
legkiválóbb javait kárhoztatja (amint mi megtesszük), az bizonyára nem 
kedveskedik a viiágnak." Máskor meg ezt mondja: „Amikor itt prédikálok, 
mind'g egészen mélyen alászáliok, nem nézem a doktorokat és magisztereket, 
akik vagy negyvenen vannak közöttük, hanem az ifjaknak, gyermekeknek, 
népségnek nagy sokaságát, akik százával vagy ezrével vannak jelen,. Azok
nak prédikálok. Azokhoz igazodom. Azoknak van szükségük reá." Egyedül 
lelkiismeretéhez igazodik. Ismeretesek a wormsi birodalmi gyűlésen elhang
zott szavai: „Lalkiismeretemet fogva tartjá Istennek igéje. Vissza nem von
hatok és nem is akarok visszavonni semmit sem, mert a lelkiismeret ellen 
cselekedni nem tanácsos és nem becsületes dolog" Ebből a szent egvügyű- 
ségből, amely nem ismert más támaszt, mint az Istenre hagyatkozás bizton
ságát, táplálkozott bátorsága, amely nem ismert aggodalmat, vagy félelmet. 
Erről ' tanúskodik ‘ egyik Mélán,chthonhoz intézett levele is, amelyben többek 
között ezt írja: „Ha Krisztus nem velünk van, akkor, az. Istenre .kérlek, hol 
van e széles világon? De ha Isten' velünk van, kicsoda lehet ellenünk?"

Luther tiszta szándékának köszönhető, hogy Isten használni tudta esz
közének és áldásával kísérhette munkáját. A reformáció ünnepén azonban 
az evangélium egyháza is eszméljen rá arra, hogy ennek az egyháznak a 
tisztaszándékúak, nyíltszívűek, igazmondók egyházának kell lennie! Csak 
akkor látja meg ez az egyház is az Istent, találnak el benne Őhozzá a hívek!

7. Boldogok a békességre igyekezők.
Az a szó, amelyet magyar bibliánk így fordít: „békességre igyekezők" 

a biblia eredeti nyelvén így hangzik: „békességet szerzők". A békességszer
zés pedig több, mink a békességre igyekezés. Mert aki békességet szerez, 
az nem elégszik meg azzal, hogy" a békesség kedvéért tűr és kész sérel
met is zokszó nélkül elszenvedni, hanem cselekvőén fáradozik azon. hogy 
a felborult békességet ember és ember között minden lehetséges módon 
újból helyreállítsa. A békességszerzésnek sokszor egyetlen módja a meg
bocsátás! Ezért a hetedik boldogmondás igen sok esetben így is szólhatna: 
boldogok, akik meg tudnak bocsátani!

Annak feltétele, hogy valaki minden lehetséges módon, megbocsátás 
árán .is, békességet szerezzen, az, hogy maga is megbékült legyen Istennel. 
A z Istennel való békesség pedig annak az embernek az életében szent és 
boldogító valóság, aki elnyerte, elfogadta Isten bfinbpcsánatát. Isten a békes
ség Istene (Róm. 16, 20), akinek fájt és fái az a meghasonlottság, amely 
a bűn következtében Ő közte és az ember között fennáll. Ennek a meg- 
hasorúottságnak, békétlenségnek a megszüntetésére engesztelő áldozatul adta 
az Egyszülött Fiút. hogy érette bűnbocsánatot adjon és ezzel helyreálljon 
a békesség közte és az ember között. így ujjonghat azután az apostol: 
„Megigazulván hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisz
tus által. . .  Az Isten a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy
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mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt..." (Róm. 5, 1— 11). 
Csak aki Isten bűnbocsátó kegyelméből békességre jutott Istennel, csak az 
tud békességet szerezni embertársával is!

Minden emberi viszály, harc és meghasonlottság végső oka az ember 
egyensúlyát veszítette, békétlen lelkében keresendő. Mivel nincs békesség a 
lelkében, azért ingerlékeny, haragtartó, bosszúálló, ami mind az embertársá
val való békesség felborulására vezet és akadályozza a békességnek újból 
való helyreállítását. Az ember ki nem egyensúlyozott, békétlen, zilált lelki- 
állapotának gyökere pedig akkor is az Istennel való, összhang hiánya, ha ez 
nem jut néki tudatára. Á  bűnbocsánat elnyerésévei viszont együttjár a belső 
békesség helyreállása, vele együtt pedig a békeszerzésnek nemcsak a kész
sége, hanem egyenesen az erre való ellenállhatatlan belső ösztönöztetés is.

Ez már annak a közösségnek a természetes eredménye, amely a bűn- 
bocsánat következtében Isten és ember között megvalósul. Ezt a közösséget 
a békesség Istenének Lelke, a békesség lelke táplálja. Általa a békesség 
Istenének természete tükröződik a megváltott emberen, aki ebben is gyarló 
módon ugyan, de mégis valóságosan úgy hordozza magában az Istennel való 
hasonlatosságot, mint a gyermek az édesatyjáét. így a békesség megőrzésé
ben és szerzésében is érvényesül az istenfiúság. Ezért mondja Jézus, hogy 
a békességszerzök azért mondhatók boldogoknak, mert övék az istenfiúság. 
Övék ez már ebben a világban is: „Lássátok, milyen nagy szeretetet adott 
nekünk az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! . . .  Szeretteim, most Isten 
gyermekei vagyunk . . . “ (I. Ján,. 3, 1—2). Ez az istenfiúság most még rej
tett ajándék, ezért mondja ugyanitt János apostol: ,,A világ azért nem ismer 
minket, mert nem ismerte meg Öt“  (I. Ján. 3, 1). A megváltottak maguk is 
vágyakoznak istenfiúságuk teljességre jutása után: „Mi magunk is fohász
kodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását" (Róm. 
8, 23). Azért az istenfiúság, amelyért Jézus boldogoknak mondja a békességet 
szerzőket, egyrészt máris valóság ugyan, másrészt azonban gyönyörűséges 
ígéret is, amelyért magáért is érdemes Isten bűnbocsátó kegyelméből békes
séget szerzőkké válni!

A békesség szerzés persze nem minden áron való békeszeretet! Van 
hamis békesség is, amelyet már Jeremiás is Így kárhoztat: „Hazugsággal 
gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békes
ség, és nincs békesség!" (Jer. 6, 14). A békességszerzés leghatásosabb módja 
emberek között is a megbocsátás, da ez feltételezi azt, hogy annak következ
ményeképpen megszűnik az az ok is, amely a békességet felborította! Hazug
ság marad a megbocsátás és annak elfogadása, ha nem követte a lehetőség 
mértékéig a jóvátétel, és utána is megmarad az áskálódás, vagy a bitorolt 
joghoz való ragaszkodás. Ilyen esetben lehetetlenné válik a békességszerzés, 
mert hazugság árán Isten fiai sem bálványozhatják a békességet!

A reformáció hanca nem megtagadása Isten fiai békeszerző készségének. 
Luthernek magának is fájt, hogy az evangélium igaz ügye harcra kényszerí
tette és ahol csak lehetett, igyekezett azt korlátok közé szorítani. Ezért írt 
Erasmusnak 1524-ben, amikor hallotta, hogy az iratot készül ellene kiadni, 
levelet, amelyben többek között ezt mondja: „Csak egyért aggódom, hogy 
netalán elleneseink által reávétetnéd magadat arra, hogy írásaidban meg
támadd tanításainkat és hogy akkor mi kénytelenek lennénk szemtől-szembe 
ellened állani. A mi ügyünk úgy áll most, hogy nem igen kell félteni, még 
ha teljes erejével Erasmus küzdene is ellene. D e .. .  elég volt már a hara
pásból. Most arra kell vigyáznunk, hogy kölcsönösen fel ne emésszük egy
mást." Szívből fájlalta, hogy kényszerű fellépése olyan vihart támasztott. 
Annyira megy ebben a sajnálkozásában, hogy egy alkalommal ezt mondja: 
„Ha én ezt előre tudtam volna, Isten nem egykönnyen bírhatott' volna reá. 
A világ minden kincséért sem kezdeném most még egyszer e l . . . “  Azután 
persze hozzáteszi: „Viszont, ha öreá nézek, aki erre elhívott, nem merem 
kívánni, hogy ne kezdtem volna el." A harcot csak az igazságért, belső ké*y-
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szer alatt állta és folytatta. Kitűnik ez ebből a két nyilatkozatából is: „Senki 
sem fog prédikálásával bármit is használni, aki nem a maga akaratán és 
kívánságain kívül kényszeríttetik prédikálni vagy tanítani." És: „Ha a ti 
esászártok nem tűr meg zűrzavart az ő birodalmában, akkor a mi Urunk 
sem fog megtűrni káromlást. Dacoljatok ti csak a magatok császára mellett, 
tni is dacolunk a magukéra támaszkodva." Hamis békességre az igazság 
rovására nem volt kapható. Ezért utasította vissza a Zwinglivel remélt 
egyezséget is a marburgi beszélgetésen az úrvacsora kérdéséről, bármennyié 
óhajtotta is azt.

Természete szerint, Luther hirtelen és heves volt ugyan, de ez magá
ban véve még nem jogosít fel arra a vádra, hogy megtagadta volna a békes
ség evangéliumát. Éles harcmodorát, amelyért annyit támadják, így indokolja 
meg: „Mindenki elítél azért, hogy oly haragos vagyok. Én azonban úgy véle
kedem, . . .  hogy Isten talán ily módon fogja napfényre hozni, hogy milyen 
ámíok tartják fogva az embereket .Mert azt látom, hogy amit manapság 
nyugodtan tárgyalnak meg, az csakhamar feledésbe merül, mert senk> sem 
törődik vele. . . “ Békeszerző készségéről ismételten tanúságot tett. Mathesiús 
ezt írj'’ róla: „A  legalázatosabb ember is volt, aki szívesen követte embe
reinek jótanácsát, aminthogy ez évben is reá tudták venni, hogy Agricolát 
keresse meg és béküljön ki vele." M ég arra is kész volt, hogy VIII. Henrik
hez és György szász herceghez bocsánatkérő levelet intézzen, noha ő maga 
nem várt ettől a lépéstől semmi jót. Személyes gyűlölet sohasem vezette 
harcában. A bűnné! magával azonban nem tudott, megalkudni a békesség ked
véért sem. Ű maga így választja szét a kettőt: „A  keresztyén ember gyűlö
lete a bűn ellen ilyenképpen van: különbséget tesz a bűn éá az ember között, 
és csak arra gondol, hogy a bűnt kiirtsa, az embert pedig-megtartsa." Egy 
másik alkalommal pedig ezt vallja: „A z én lelkiismeretem dicsekedhet'k azzal, 
hogy egyetlen ellenfelemnek életfolytatását vagy jóhírét sem érintettem soha. 
Csak az Isten igéje ellen fordított gyalázatos és kárhozatos tanításokat, 
tanulmányokat és (elfogásokat támadtam meg élesen."

Luther példáját kell követnie az evangélikus egyháznak és híveinek 
ma is. Ha a tiszta evangélium Istennel való békességre vezette őket, mint 
Isten fiai békességet szereznek más egyházak híveivel szembeif is. Az isten- 
fiúság az egyházak közötti békességnek legszilárdabb biztosítéka. Gyűlölködés 
a különböző egyházakhoz tartozók között csak ott van, ahol a „vallásosság" 
csak máz és képmutatás! Viszont a békesség kedvéért sem lehet áldozatot 
hozni az igazság rovására. Ez a hamis békesség is megtagadása az isten- 
fiuságnak!

8. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért.
Minden eszménynek vannak vértanúi, akik háborúságot, esetleg halált is 

szenvednek azért a valódi, vagy vélt igazságért, amelyet képviselnek szóval 
és tettel. Az az igazság, amelynek mártírjait Jézus boldogoknak mo.ndja, 
nem nyen, akár még olyan magasztos igazság. Arról az igazságról van itt 
sró. amely a negyedik boldogmondásban szerepel. A róla szóló előadásban 
azt mondottuk, hogy ez az igazság egyszerűen úgy fejezhető ki, hogy az 
az Istenhez talált ember állapota, az Istennel megvalósult közösség. Ez az 
utolsó bcidogmondás tehát így is szövegezhető meg: Boldogok, akik háború
ságot szenvednek azért, mert Istenéi és ragaszkodnak Hozzá.

Azon, hogy Isten gyermekei és igaz szolgái ebben a világban háború
ságot, üldöztetést szenvednek, nem lehet csodálkozni. Az a világ, amely el
fordult Istentől, nem szeretheti azokat, akik kitartanak Mellette. Már a zsol
táríró számára is természetes dolog volt az, hogy itt a világban „sok baja 
van az igaznak" (Zsolt. 34, 20). Jézus sem ígérhetett övéinek nyugodalmas 
életsorsot, hanem kénytelen volt őket figyelmeztetni: „Ha valaki én utánam 
akar jöni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen 
,*ngom“ (Mk. 8, 34) és ez a figyelmeztetése egészen határozott értelmet nyert
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azáltal, hogy az után a bejelentés© után következett, hogy „az ember Fiának 
sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudók
tól" (Mk. 8, 31). De még nyíltabban is megmondotta tanítványainak, hogy 
milyen sors vár reájuk, amikor búcsúbeszédeiben így szólt 'hozzájuk- „Ha 
gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál. 
Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem 
vagytok e világból, hanem én választottalak titeket e világból, azért gyűlöl 
titeket a világ" (Ján. 15, 18— 19). A világ részéről való háboríttatása az 
igazaknak annyira magától értetődő, hogy egyenesen rossz fényt vet azoknak 
Viszonyára Istenhez, akiket ezért bántódás nem ér, hanem inkább még élve
zik is a világ kegyét. Kiviláglik ez Jézus idézett szavából is,és megszólal 
Páj apostolnak a galáciabeüekhez intézett figyelmeztetésében is; „Akik testre 
szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; 
csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek" (Gál. 6, 12).

Az igazak háborúság-szenvedése mégsem szánandó sors. Hiszen övék 
a mennyeknek országa! Övék az Isten kegyelme! Övék az ígéret: „Hű az 
Isten. ak; nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; ső* a 
kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhes
sétek" (I. Kor. 10, 13); „e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok: én 
meggyőztem a világot" (Ján. 16, 33). Mindenek felett pedig qvék a meny
nyiknek országa, amikor e világ végítéletes katasztrófája felett romjain ki
bontakozik Isten örök birodalma: „Amennyiben részetek van Krisztus szenve
déseiben, örüljetek, hogy az Ö dicsőségének megjelenésekor is vigadozva 
örvendezhessenek" (I. Pét. 4, -13). ' •

A reformáció azért indulhatott meg és mehetett végbe, mert Luther 
zavartalan kényelménél, a világ kegyénél, sőt életénél is többre becsülte az 
igazságot, az igaz és szent Istennel való közösségét. Amikor 1518-ban meg 
kell jelennie a pápai követ, Kajetán. előtt, végigcikkázik benne a rémület: 
„Most meg kell halnom!" Mégsem tér ki e találkozás elől! Nem mintha nem 
lett volna benne természetes ragaszkodás az élethez. Amikor 1516-ban a wit
tenbergi pestis-járvány idején barátai tanácsa ellenére sem hagyta el a várost, 
nyíltan megmondotta. „Nem mintha nem félnék a (haláltól. Mert én nem 
vagyok Pál apostol, hanem csak a magyarázója. De remélem, hogy az Ür 
meg fog szabadítani félelmemtől." De ahogyan akkor lelkipásztori hűsége 
kényszerítette, hogy szembeszálljon halálfélelmével, ugyanígy helyet tudott 
állni vele szemben küldetéséhez való hűségében is. Mindig is azt vallotta, 
amit egyik rendtársának írt, amikor először tornyosultak feje felett a fenye
gető fellegek: „Jézus Krisztus adósa vagyok mindenemmel és ő talán én- 
hozzám is így szók Megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemén 
szenvedni. Legyen meg az ö  akarata. Mennél inkább fenyegetnek azok, annál 
bizodalmasabb vagyok." Nincsen — úgymond — semmi elveszteni valója, 
miután már „hírét és jónevét is széttépdesték". „Csak egy maradt még-_ meg: 
ez a gyenge és törékeny test. Ha ezt is elveszik, talán megrövidítik életem 
idejét egy vagy két órával, de a lelkemet nem vehetik el. így hát ezt éne
kelem én is Reuchldn Jánossal: „Aki szegény, mitől sem fél, nem veszíthet. 
Jó reménnyel, vidáman éí, mert csak nyerni remélhet." A pápai átokbullával 
szemben így vélekedik: „Most nem annak az ideje van itt, hogy féljünk, 
hanem hogy hangosan kiáltsunk, amikor a mi Urunkat Jézust Krisztust ki
fosztják, kárhoztatják és ócsárolják. . .  Ha az egész világon ö, a drága 
Megváltó, aki érettünk odaadta magát, gúnnyá lett... nem kell-e akkor 
nekünk Öérette síkraszállanünk -és felvetnünk a fejünket?" Megmutatta azt_ is, 
mi a hábongattatás közepette a lelki békesség megőrzésének útja: „Ma vídám- 
kell lennem, mert rossz híreket kaptam. Ez ellen nincs jobb segítség, mint 
egy erős Miatyánk és a jókedv. A búskomorság ördögét az bosszantja, ha az 
ember ilyenkor mindig vidám akar lenni."

Ep ez a derűs békesség jellemzi a keresztyén embert.
Budaker Oszkár.

Baross-nyomda, Győr. — F.: Müller Károly.



Költemény
A legutóbbi számban közzétett l e l k é s z t  n é v t á r  néhány ponton 

helyesbítésre szorul. A nyugalmazottak sorába beírandó Algőver Andor neve, 
viszont Kalavszky Kálmán tatabányai lelkész neve mellől törlendő a „fel
függesztve" Szó. A bényej egyházközségnél (pesti középső egyházmegye) 
adotl lélekszám csak az anyaegyházközség Isz-a, az összegyházközségé' 1940- 
hen 1793, a pusztavámi egyházközség (fejér-komáromi ehm.) lsz-a 709. 
Ugyancsak helyesbíthető lenne néhány lelkész névtárbe'ii helye, ill munká
k é  is. de ezt a helyesbitge'.ést feleslegesnek látom, mert a névtár szerkesz
tésével és a Lelkipásztor rendelkezésére bocsátásával az volt a főcélom? hogy 
számbavegyem és a szolgatársi szolidaritás fokozása végett lelkésztestvé
reimmel is számbavéíessem egyházunk működő és többi nyilvántartott lelké
szeit. — Köszön&rrk a hibákra figyelmeztető szolgatársaimnak, hogy resztvet
tek munkámban. — Végül közlöm, hogy a „névmutatódban levő számok 
a Lelkipásztor 294—305. lapjaira utalnak. Sólyom Jenó'.

A Lelkipásztor július—augusztusi számának nyomdáköltségét még fele
részben sem tudtuk kifizetni, mert olvasóink nem küldték be pontosan az elő- 
fizeíési díjat. Különös dolognak tartható az a magatartás, amelyet lelkész! 
karunknak egy része a Lelkipásztorral szemben fennálló fizetési kötelezett
ségei terén tanúsít. Igaz, általános a panasz az egyházi lapok kiadóhivatalai
ban, hogy a lelkészek a legpontatlanabb előfizetők. Ez az általános, minden 
volt és meglévő egyházi lapunknál egyaránt fennálló jelenség azonban nem 
magyarázhatja azt a vétkes könnyelműséget, amelyet egyetlen lelkészi szak- 
folyóiratunk sok lelkésztestvérünk részéről tapasztalni kényszerül. Nem lehet 
eléggé hálálni az Istennek, hogy egyházunk mai helyzetében havonként három 
ív külön lelkészi sajtólehetőség áll rendelkezésre, amelyen időszerű szolgálati 
kérdéseinkkel foglalkozhatunk és teológiai önképzésben részesülhetünk. Egyik 
püspökünk írja a Lelkipásztorról, hogy ma újonnan megjelenő egész kis teo
lógiai könyvtár pótlására hivatott.

Érdekes kísérlet
A pusztaföldvári lelkész, Szenfpáli Pál, gyülekezeti munkájában meg

honosította a szépen beváló „gyermekek vasárnapjáét, amikoris az iskolába 
először felmenő gyermekeket ünnepélyesen megáldotta. Tavaly szeptember 
25-én (ez volt egyúttal a tanévnyitó istentisztelet) a bevezető oltári szolgálat 
ideje alatt a nagyobb tanulók az oltár két oldalán foglaltak állást, a kis első 
évesek, édesanyjuk védőszárnya alatt .fenntartott padokban ültek. A kereszte
tek re  történt utalás után elhangzott az apostoli hitvallás, ima a gyermekekért, 
azokért is, akik most kerültek fel az iskolába. Elhangzott a szentige (Márk. 
-10, .13— 16) és a felhívás, hozzátok áldásra gyermekeiteket. Az édesanyák 
odavezették a kicsinyeket az oltárhoz, s a lelkész (lásd 16. vers) „megölelte 
és kezét rájuk téve, megáldotta őket". Az ölelés jelképesem történt két kéz
zel megérintve a gyermekek válla tövét, az áldás: a megváltó Jézus Krisztus 
nevében.

A „gyermekek vasárnapja" nagy hatással volt a gyülekezetre, szülőkre, 
az iskolába Kerülő gyermekekre és a már nagyobb tanulókra is.

A lelkész időszerűnek tartja a gyermekek szóhoz juttatását a liturgiá
ban is. Havonta egy vasárnapon a gyermekek a Cantate egy-egy énekét fog
ják majd bemutatni. így a szülők is tapasztalhatják a gyermekek haladását 
és a gyermekek is belekapcsolódnak az istentisztelet cselekvésébe.

Jelen számunk korlátozott terjedelme ellenére költségeink e számnál is 
iígyariazók', ezért kérjük a teljes havi díj befizetésit.


