
LELKIPÁSZTOR
1951. d e ce m b e r hó

MÁté 8. 2/ 6.



LELKI P ÁS ZTOR
A M A G Y A R O R S Z Á G I  E V A N G É L I K U S  E G Y H Á Z  

L E L K É S Z I  S Z A K F O L Y Ó I R A T A  
Felelős szerkesztő és kiadó: V E Ö R E Ö S  I M R E  

Előfizetési óra hivatalos egyházközségi példányoknál egy évre 84 Ft, félévre 
42 Ft, egy hónapra 7 F't. Másoknak egy évre 60 Ft, félévre 30 Ft, egy hó
napra 5 Ft. —  Csekkszámla: Lelkipásztor kiadóhivatala, Budapest 237.371. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. II. Báthory László-u- 8. Tel.: 167-904.

Engedélyezési szám: 0382/A/Lp/I9ő0. N. M. I.

T A R  T A L O M :  1951. DECEMBER HO
Igehirdető műhelye: Karácsony I. ünnepe..........................................................493

Karácsony II. ünnepe......................................................... 495
Karácsony utón való vasárnap ....................................496
Óév-este  498
Újév    499
Vízlsercszt ü n n e p e ............................................ 50!
Vízkereszt után 1. vasárnap...........................................503

f Balogh István. Magyar Géza . . . . .  j ..................................... 505
Lejárt a misszió ideje? (A világmissziió: az „idők 'jele“ .| Feirenczy Z. 506 
A hitbeli inegfásulás —  újszerű megvilágításban. D. Dr. Kőberle A. —

Buchalla Ödön . . . . . . . . . . . . .  514
Bibliai fogalmak tárgyalása ja bibliaórákon. Scholz László . . . .  52?
A Lelkésznevelő Intézet életéből. Veöreös Im r e ...................................................527
Érdekes eszmecsere Barth Károllyal. Benczúr L á s z ló ..................................,.532
Világi dallamok —  egyházi énekek. F. Á. .................................................. 536
Az örök mécs fényinél. . . 1 ((Irányvonalak konfirmáltak gondozásához,

megbeszélések keretében.) Se'.meczi János —  Tálborszky László 539

Olvasóinknak Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket és szere- 
tétének bizonyosságával kísért új esztendőt kíván

a Lelkipásztor szerkesztője.
A nxu’ t számunkban hirdetett 

h a r m ó n i u  m i s k o l a
iránt máris nagy az érdeklődés. 4 forintért ( +  40 fillér expediálás) kapható 

kiadóhivatalunkban. Szerzője tollából jelen számunk cikket is közöl.__________________________ __________________________L____________________________-
Dér Weg zűr Seele című, „lelkipásztoroknak, orvosoknak, nevelőknek, 

segítő és kereső embereknek14 írt folyóirat egyik legutóbbi számában (Vali
it enhoeck- Rupprecht, Göttingen,_ Septcn bér 1951.) jelent meg D. Dr Kőberle A. 
liibingeni teológiai''professzornak rendkívül érdekes tanulmánya „Dió religiöse 
Untod im Lebea. deS Christen 4, amelyet jelen számunkban —  bizonyos, 
lényegei nem érintő rövidítéssel —  megszólaltatunk. Anélkül, hogy teológiai 
beállítottságát minden tekintetben vállalnánk, nagyon tanulságo an mutat rá 
a keresztyén ember, a lelkipásztor hitvilágában, belső lelki életében végbe
menő biológiai, lélektani hatásokra, amelyek alól nem vonhatjuk ki ma
gunkat, mégha a Szentlélek ereje olykor —  röpke pillanatokra, kiváltságos 
belenyúlással —  ezektől függetlenítheti is a hivő embert. Teológiai látá
sunkban és munkánkban, lelkigondozó gyakorlatunkban és evangélizáló 
szolgálatunkban egyaránt tekinte*be kell vennünk a tanulmánynak sokszor 
kihegyezett megállapításait, —  anélkül, hogy az ige mindenek felett való ható
erejébe, az evangélium „dünamhzába44 ivetett bizodalmunk egy pVlanaira Is 
megrendülne. (Szerkesztő.)

Szabad Győr-nyomda, G }őr — F. : Mentler Endie
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IGEHIRDETÖ MŰHELYE |
Karácsony I. ünnepe

Alapige: Tilus 2, 11— 15. (Oltár! ige: l.uk. 2, 1— 14.)

AZ ÍRÁS-MAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.
11— 12, v. fordítása: ..Mert éppen altban mutatkozott meg Isten ke

gyelmének mentő ereje, hogy minket az islenlelenség és világi kíváns aguk 
megtagadására és a mostani időben való tisztességes, igaz és kegyes életre 
nevel".

Istennek gyülekezetében elvégzett nevelő munkája hatalmas prédikáció 
a világ felé. Mert a kegyelem -arra neveli a gyülekezetei, hogyan élje hitéi a 
hétköznapok keresztyémégében. lstenitelenség és világi kívánságok — a 
„világi" szól a Jánosi szóhasználat értelmében véve — életünk jellemzői, 
amiktől el kell fordulnunk. A kegyelemben való új élet jellemzői a görög 
életideál hármas tagozódása szerint tisztesség Iönmagunikbuni, igazsá
gosság (felebarátainkkal szembeni, kegyesség (Isten iránti. Ezek azonban 
nem olyan „eredmények", amiket önerőnkből megvalósíthatnánk, m'n! a po
gány bölcselet vélte, hanem ezekre Isten kegyelme nevei, vagyis a Szentlélek 
hozza létre bennünk.

l 'j  életünk hordozó alapja, a Jézus visszatérésére való várakozás re
ménysége. A már most is etrejtetten uralkodó Krisztus akikor nyilván meg
jelenik Isten jobbján ülve batal'ommiail és dicsőséggel.

A 14. v. mindezt mégegyszer megismétli, kiemelve Jézus vtilisághalálá- 
nak jelentőségét. Jézus megvált az igazi a 1 a n ságiéit (Ezek. 37, j 23) és meg
tisztít Isten választott népévé. Ezzel beleinek az idevonatkozó ószövetségi 
ígéretek. Isiéit népe „ a  szeretet cselekedeteiben buzgólkodik".

Tilus ifjú kora (2. (i— 7) nem lehet akadálya annak, hogy igehirdetéséi 
a gyülekezet komolyan vegye.

(J. Jeremiás Tilus levét magyarázatából.!

Isten kegyelmét Jézus Krisztus eljövetele (karácsony'.) tette nyilván
valóvá, láthatóvá és kézzelfogba tóvá. Krisztusban Isten kivétel nélkül 
minden embernek felkínálta kegyeimét. Viszont ez a kegyelem el is kötelez 
minden e mbert a 12. versben foglaltak szerinti életre.

Jézus vál hágható Iával (14. v.) a magáévá tett bennünket, így lettünk 
Isten saját népe. S ez a szerétet cselekedeteiben mutatkozik meg.

(A, Scjilatter, Titus levél maovarázaiahól.' Feldolgozta Gr oá Gyula.

- A PRÉDIKÁCIÓ FONALA 

Két fény között.

Egy szomorú magyar költő állt a fiumei tengerparton. Kiölte a nagy 
világítótorony szórta lénykévéit. Háta mögött a sziklarepedésben pedig egy kis 
szentjánosbogár világított. A két fény között így sóhajtolt fél a költő: „Se 
fárosz nem lettem, se fénybogár. A parton állok két. fény közi sötéten. (Remé
nyek 'Sándor.) Karácsonyi igénk szintén két fény közé állítja a gyülekezetei: 
az első karácsony és az utolsó karácsony fénye közé. Es Isten azt munkálja, 
a mai karácsonyon, hogy a gyülekezet ne sötéten álljon a két fény között, 
hanem világosságban járva fényesen.
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1, Csodálatos fény vetődik a gyülekezetre az első karácsony felől. Mi 
történt ott? ..Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek",

aj Az az Isten, aki még Mózesnek azt mondotta: „orcámat nem látha
tod, mert nem láthat engem ember, élvén" az- első karácsonykor megjelent 
ebben a világban. Láthatóvá tette magát. A karácsonyi jászolbölcső kicsi Gyer
meke a Megváltó Isten maga! Testté lett. Arcának, látása többé nem halálra 
sújt, hanem „akik ránéznek, azok felvidulnak". Hiszen Jézus Krisztus arcún 
át az Atya tekint a gyülekezetre. Bárcsak 'felfogna a gyülekezet mindig egy 
fénysugárt az első karácsonyból, hogy annak világosságában láthatná mindig 
az isten atyai arcát.

b) Az első karácsonykor Isten üdvözítő kegyelme jelent meg. Nem ítélő 
pálossal jött az Isten, hanem bűnbocsátó és egyben üdvözítő kegyelemmel. 
Áttért jött így, hogy a bűnnek, ördögnek, halálnak hatalmában tehetetlenül 
vergődő embernek szabadulást hozzon. Amire az ember önerejéből soha nem 
lett volna képes,, azt hozta és adta ingyen. Van hát már lehetőség új életet 
élni.

c) Az üdvözítő kegyelem minden ember számára jelent meg. Nincsen 
olyan bűnös, akinek ne jelent volna meg, de nincsen olyan „igaz" sem, akinek 
ne volna rá szüksége. Mindenkinek lehet hát karácsonya, aki hisz a Megváltó 
Istenben.

Vájjon benne áll-e a gyülekezet az első karácsony fényében?
2, Rávetődik a gyülekezetre az utolsó karácsony fénye is. Az lesz az 

utolsó kárácsony, hogy megjelenik Jézus Krisztus az ő dicsőségében. Eljő 
hatalommal és győzelmesen. Az a Jézus Krisztus, aki az első karácsonykor 
olyan kiáltó szegénységben volt, az utolsó karácsonykor ..kápráztató dicsőség
ben jelenik meg. - Akkor ki íüg tűnni, hogy valóiban néki adatott „minden 
hatalom mennyen és földön".

a) Az utolsó 'karácsony felé tarló gyülekezet sóvárogva várja Jézus 
Krisztus dicsőséges megjelenését. Hiszen akkor érkezik el számára a teljes 
váltság órája, amikor megszabadul minden szorongattatástói, bűntől, könny* 
tői, fájdalomtól és haláltól, Ez a sóvárgó várakozás a gyülekezetben nemcsak 
advent idejében van meg, hanem betölti az egész életét. Ez az életstílusa.

b) Sokan vannak a gyülekezetben, akik karácsonykor csak az első kará
csony hangulatos emlékeiből és lényeiből élnek: jászolbölcső, pásztorok és 
angyalok. Tehát csak a múltból élnek. Vannak aztán olyanok, akik meg csak 
a jelen karácsonyát látják, azt amikor Krisztus népe harcolja a hitnek hár- 
cát, tele vereséggel és nyomorúsággal. Nem elég a múlt és a jelen karácsonyán 
rajta felejteni tekintetünket. Messzebb kell látnunk. A dicsőséges és hatalmas 
Ürra: a visszajövő Jézus Krisztusra. A hit által Jézus Krisztus végső győzelme 
most a miénk!

Vájjon benne áli-e a gyülekezet az utolsó karácsony fényében?
3, -Az első és utolsó karácsony fényében állva a gyülekezet jelenben is 

karácsonyban él. Most van a második karácsony. A mi földi életünk szakasza 
a Szentlélek karácsonyába esik. Ebbéli az időben munkálja a Szentlélek a mi 
megszentelésünket.

a) Az első karácsonykor megjelent üdvözítő kegyelem nem párnára fek- 
tett a gyülekezetét, amelyiken szépen megpihenhet a teljes váltság napjáig, 
hanem munkába állítja. Szól az intés: „hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét". 
Ez1 azt jelenti, hogy a gyülekezet élete nem maradhat a régi, hanem azon 
még kell Játszódnia, hegy volt. első 'karácsony és fesz utolsó karácsony és 
hogy a kettő között dolgozik rajta a Szentlélek. Harcolnia kell bűnei ellen. 
Meg kell tagadnia „minden hitetlenséget és e világi kívánságot". Vagyis na
ponta kell megtérnie.

bj A , két karácsony között a gyülekezel élete a gyümölcstermés ideje. 
Jócselekedtekre tisztítja meg Isten á gyülekezetei. A legfőbb jócselekedet
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pedig amit munkál a Szentlélek; az ,engedelmesség Istennek. Ebből fakadnak 
naponként, a többi gyümölcsök: szereld, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 
mértékletesség, öröm stb. A gyülekezet akkor tempi ezeket a gyümölcsöket, 
lm igazán él, vagyis Jézus Krisztus igazságából él. „Aki önmagát adta értünk". 
E*éyt 'ehet gyümölcstermő élei!

Vájjon benne él-e a  gyülekezet a második karácsonyban?
Káldy Zoltán

Karácsony II. ünnepe
Alapige: Titus 3, 4— 8. (Oltár ige: Luk. 2, lő— 20.)

AZ IRÁSMAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.
Fordítás: „amelyeket nekünk kellett volna cselekedni. . .  az újjászüle

tést, t. i. a Szentlélek által való megújulást létrehozó fürdő által". (5. v.)
Istennek emberszeretete és. jóindulata akkor jelent meg, lett nyilván

valóvá, amikor eliküldötte Jézust, vagyis karácsonykor. Pál itt olyan kifeje
zéseké! használ (krésztotész, filantrópia), amelyek a korabeli görög udvari 

nyelvből valók és az uralkodó inagasztalásánáí voltak, használatosak. Ez is 
mutatja Pál missziói alapelvét: „görögnek görög".

Isten szeretettnek ez a megjelenése az egész emberiség és az egyes 
ember életének nagy fordulata. Isten szeretőiének, megtartó cselekedetének 
egyetlen kiváltó oka: saját irgalmassága; szó sem lehet arról, hogy ami jó - 
eselekedeteink (igazságnak cselekedetei: igaz, vagyis megigazulásit eredmé
nyező cselekedetek) hatottak itt közre. Hiszen ilyenek voltaiképpen nincse
nek és nem is lehetnek, Pál itl is a «ola gratia vonalában marad szigorúan.

5/t>— 7. versekben Pál talán egy a keresztelési szertartásnál használatos 
imádságból veit idézettel jellemzi a keresztségben elnyeri megtartó kegyel
met. A keresztvíz újjászületést ad, vagyis az ember teljes megújulását bűn
bocsánat és megigazítás által. Ezt a Szentlélek munkája teszi valósággá. így 
lesz a megkereszteli ember új teremtés (v. ö. II. Kor. 5, 17.).

A keresztségben kapjuk az örök élet ígéretét is. 7. v. fordítása így jobb: 
„hogy . . .  az örök élet örökösei legyünk, amit remélünk is“ .
' Isten megtartó szerefeléért érzett hála a forrása a felebarát iránti ma

gatartásunknak. Szóbeli, bizonyságtevés és a szeretet jó  cselekedetei ennek a 
megnyilvánulása.

(J. Jeremiás Titus levél magyarázatából, j Feldolgozta: Groó Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA.

Ez az ige mégegyszer aláhúzza a karácsonyi örömüzenetet. Isten idvezítö 
kegyelme rendelkezésünkre áll. Készen arra, hogy csődbejutott emberek halá
los fuldoklás után újra erőre kapjanak. Isten nagyon jól tudja azt, amit mi 
olyan nehezen veszünk be, hogy rajiunk se szenzációs hírverés, se a vaksors- 
lól idegesen várt fordulat nem segít. Csak az Ö jóvolta, 'amely mindig abban 
iornyosodik elénk, hogy van a bűnös számára bűnbocsánat.

Az első tokintetünk tehát karácsony másodnapján se eshetik másfa, mint 
a betlehemi jászolra, üti lett először a szó szoros értelmében igazzá, hogv 
Istenünk szerelme megjelent. Annál is inkább, mert Jézusról később se álla
píthatott meg mást az Isten, csak azt, hogy: Ö az, akiben én gyönyörködök. 
Rajta keresztül szereteti hele Isten éppen abba a világba, amelyben Jézus, 
nélkül nem sok szerelmeteket találhat.

Istennél fordulat történt a javunkra. Ez igaz beszéd. De azzal kívánja 
■ez! a mai igénk egészen kenyérré lenni szegény emberek számára, hogv az
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didiéinél is lehetségesnek tartja a fordulatot. Tehát itt is, most is,' nálunk is 
lehetséges, amióta nem tőlünk fiiéiig, hanem Isten tettel bizonyított jó  szívó 
kezeskedik arról. Végre, hadd legyen egyszer szenzáció az is. hogy nálunk 
is van fordulat, mégpedig egyszerűen azért, mert ami embereknél leheletlen. 
volt és lesz, lehetséges Istennél.

Biztos az. üdvösség, mert Isten szerezte meg. A mi derekusságunkból 
ugyanis csak egy“egv kis emberi elismerésre futja és a cselcikedeteinfk még 
kirívó esetben is csak embereket kápráztatnak, vakítanak, de Isten nem igen 
hatódik meg tőlük. De ha az Isten irgalma —  pusztán hit alapján   csele
kedetek nélkül is futja az üdvösségre, akkor nekünk mégis jórenden a szé
nánk. Áldott legyen érte. Megtérni — értsük meg végre — nem is jelent mást, 
mint ezt a szájjal sokat táncoltatott igazságot komolyan venni: megelőzött 
már régen minket az Isten.

Hiszen meg vagyunk keresztelve! Elkezdette bennünk a jót. Munkába 
vett. Könyörült. Beírta a nevünket Jézus kedvéért azok közé, akik öröklik 
azt a földel, amely majd akkor vetődik a szemünk elé, ha a régiek ingyen 
sem említtetnek. Mi más hát végül is a megtérés, mint örvendetes tudomásul
vétele ennek?

Az új ég és új föld, az új örökség hajnalhasadását készílgeti Isten hő
séggel prédikált, igéjén keresztül, a hőséggel árasztott Lelke révén. Ezzel akarja 
munkába lendítem népét, amely úgy el van foglalva muukókereséssei, hogy 
beleszürkül felismerheitetleinül azok közé, akiknek nincsen ilyen reménységük. 
Isten őrizze meg népét attól, hogy ne lássák rajta a. kegyelem difereiiiciéja 
azért, mert bárminemű erőlködésével álját szegi annak. Söl inkább Isten s z e 
relme legyen hathatós, látható*, meggyőző és ezért bizonyosan üdvössége* 
rajtunk. Ámen. Szabó Gyula

Izrael és a pogányság viszonyáról van itt szó. A hasonlatban Izrael a 
kiskorú örökös és a pogányság a szolga. Pál arra akar rámutatni, hogy 
Izrael is örökös voltát —  a fiúságol —  épp úgy egyedül Krisztusnak kö
szönheti, mint a pogányság. Az istenfiúság lehetősége Krisztusban nyílik meg 
zsidónak, görögnek egvaránt.

A „világ elemei" alatt ebben az összefüggésben a cxfflagoüág értendő. 
A  csillagokban „van megírva" az emberiség és az egyes sorsa, illetőleg a csil
lagok által jelképezett és mögöttük álló szellemi hatalmak befolyása alatt 
áll. Az asztrológia s általában az okkultizmus, a sors titokzatos hatalmai
ban való hit ma is sok embert lógva tart. A 10. vers ezek szerint nem álta
lában. a zsidó ünnepeknek —  most már a kereszlyénségben nyilvánvalóan 
értelmetlen — megtartására vonatkozik, hanem a csillagok járásának babo
nás .megfigyelésére. Igaz, hogy Isten Izraelt a törvénnyel és az üdvtörténet! 
jellegű ünnepekkel (páska, lombsátor, .stb.) éppen ettől a rabságtól akarta 
megszabadítani: I. i. az eredetileg az évszakok változásával összefüggő ünne
peket üdvitörténeti tartalommal töltötte meg. Kérdés azonban, hogy a nép 
tömegeinél ez mennyire sikerült. Vagyis mennyire sikerült Izraelt átvinni a 
természeti évből az egyházi évbe. Ma is állandóan fenyegeti egyházi ünne
peinket az elvilágiusitás (karácsony: téli napforduló, húsvét: tavaszi •meg
újulás, stb.)..

Az emberiségei Isten azzal szabadította meg a fülűm, asztrológia, stb. 
rabságából, hogy az idő teljességében eliciildötte egyszülött Fiát. Ezzel céljá-

Karácsony után való vasárnap
Alapige: Gal. 4, 1- 7. (Oltári  ige: Luk. 2, 33— 40.)

AZ IRÁSMAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.
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hoz ér és értelmét nyeri az egész emberi történetem. Jézus Krisztus a vi
lágtörténetem értelme és beteljesedése. Ez az a keresztijén történetszemlélet, 
amihez ragaszkodnunk keit.

Jézus Krisztus megszabadít bennünket a világ elemeinek való .szolgá
lattól fi így leszünk Isten szabad gyermekei (Gál. 3, 13). S hogy ez tényleg 
így va,b arról a Szentlélek győz meg bennünket, amikor tanúságot lesz ben 
niink és ajkunkra adja az Atya (Ahbá) nevét (v. ö. Róni. 8, 26.\

(Giintlvcr Delin: Gálát,a levél magyarázatából.) Feldoigozla; Groó Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA.

Isméi a betlehemi jászol mellé állít az ige. Újra figvWmezlet; a legna- 
gyohb karácsonyi ajándékot az Atya adla, mikor a/ idők teljességében ki- 
bocsájtotla Fiái (4. v.,

Szükségünk van a figyelmeztetésre, meri a karácsonyi népszokások- 
han, a karácsonyi hangulatban annyi igézetei, szépség van. hogy általuk 
megidézve, könnyen figyelmen kívül hagyjuk a lenveget. Pedig, ha a han
gulati elemek kimaradnának, akkor is érvényben van a ténv: isién emberré 
lelt. ' ' ‘

Ezekben a vensekben karácsony tényével csat röviden foglalkozik az 
ige. Bővebben tér ki a lény következményeire.

K * a9V dolog embernek lenni. Azzal, hogy Isten emberré lett. megmu
tatta nekünk, hogy micsoda számára az ember. Örökös és a természeti 'világ 
ma. ,1. \.) Ezért olyan nagy a különbség minden más leremtménv és az 
ember között. Ne gondolkozz kkicsinylőteg az emberről1.

- Limáit u kiskorúság ideje, l  ége van már a szolgaságnak. Lejárt a / 
az idő, amikor Isten meg hagyta, hogy az ember maga magának csináljon 
vallást és a maga csinálta vallás következtében a természet erőinek a rab
szolgaságába görlredjen. (2— 3. v.j Karácsonykor Isten nem „Betleheme* 
igézetek" akar adni nekiuk, hogy babonás hajlamainkat kiéljük, hanem 
igéjével gyermeki engedelmességre, hitre hív.
.....  3. FI kell nyernünk a fiáságat. A tékozló fiaiénak, akik rabszolgasorsba

/üllőitek, rá .e11 ebr-edniök arra. liogv örökösök. Atyjuk van, aki vár 
rájuk. (5. v.i Isten a kibocsátott Fiú által azt mondja néktinik: Alvad va
gyok. le pedig fiam vagy. Nem könnyű megmagyarázni ezt nekünk. Egészen 
r.da kellett adni a Fiúi, egészen emberré keltett lennie. (Asszonytól lelt.) 
Vállalnia kellelt Istennek, hogy tönkre megy kezünkön ez a nagy karácso
nyi ajándék. (A mi bűneink miatti haragnak, a halálnak lörvéiive aki jul- 
lalta.i

4 Sem lehel halkjaim, vallást kell tenni. Isten Leikéi adja, hogy Öt ál
tala Atyánknak valljuk (ti. v.i Az. igazi bűnvallás, hitvallás, bizonyságlevés 
elsősorban az Atya felé irányuló „A bba" kiáltás. Ha nem tanítunk meg a 
Széni léleknek engedelmeskedve az. Atyával beszélni, imádkozni, nem talál
juk meg hangunkat az. emberek felé sem.

•’>• Nemcsak megajándékozottak vagyunk. Magunknak is karácsonyi 
ajándékká kell tudnunk. Isten azért adta oda nekünk a Fiút. hogy a Fiú 
egyszer odaadjon bennünket az Alvó inaik már nem szolgákként, Ivánom mint 
fiákat. (6. v.) A Fiú oda akar bennünket állítani égysztr az atyai ház .kapu
jába, hogy ezl mondhassa mindegyikünkről az Atya: ...ez az én fiam mag
halt és feltámadott: elveszett és megtalálta tolt. „Addig is hirdeti az ige szá
munkra: nem vagy szolga, hanem fiú. Ennek a kijelentésnek elfogadása eiől 
"nem szabad kilérni semmiféle igézet kedvéért,

Benczúr László.
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Óév-este
Zsid. 11, 8— 10.

Ábrahánl meg hallotta a parancsot és útnak indult. Nem azért, inért sze
rinte is kifizetődőnek látszott az áttelepülés, hanem azért, mert az Ür paran
csolta. Öt az ígéret földje nem csalogatta, hiszen nem is sejtette, milyen lesz 
az. Köd takarta .ed előle. Ügy járt, .mini amikor az ember kettős ajtó közé 
kerül. A z egyik becsukódott mögötte, mielőtt a másik kinyílt volna előtte. 
Az ígéret földje felé tartó Ábrahám Isten hívásának engedelmeskedne hazátlan 
Ábrahúm lett. Isten hívása hazátlanná tette. „Kiméne, nem tudván hova
megy". . .

Óén estéjén hazátlanná válik az ember. Ez az este magában is azt pré
dikálja; „Menj kií“  Ami elmúlt, nem a tiéd már, ami előtted van, még homály 
födi. Feletted pedig hangzik a  sürgető parancs: „Menj ki!“

Ki kell menni! Nem kérdés, hogy akarsz-e, vagy nem?! Muszáj! Az óra
mutató éjfél felé siet, szinte hallani a sürgetését: „Menj ki, menj ki, ki kelj 
menned, ki kell menned!" Mert Isten kihúzza lábad alól a  régit. Pedig jó  
lenne maradni! Megelevenedik előtted egy-egy örömben-foolctogságbap eltöltött 
szakasza vagy csak napja az évnek és húz vissza. Vagy ha szomorú esemény 
emléke éled is meg előtted, még az is vissza akar tartani, mert legalább isme
rős, De ki kell menni!

Jó lenne, ha mégsem a „ muszáj“  keserű szájízével indulnál, hanem úgy 
mint Ábrahám: hit engedelmességével.

Nem őrültséggel határos dolog ez: semmit se kérdezni, semmit se tudni, 
nem látni semmit, csak menni?! Hit nélkül őrültség! A hittel való elindulás
nak pedig egy a titka: Atyám szólt! Az az Isten, aki Jézus Krisztusban 
Atyámmá lett. Nem látok semmit, nem tudok semmit, de Atyám szólt! Rá
bízom magam! Hűséges ő!

Amikor óév estéje hazátlanná tesz, a kétségbeesés réme ijesztve, vagy 
a hit boldog bizalma, tölt el örvendező engedelmességgel: „Megyek Atyám, 
Íriszen Te hívsz!?" *

Ábrahám nem csak előre nem látott semmit az ígéret földjéből, hanem 
mindvégig idegen maradt olt is. (Csel. 7, 5/a). Sátorban lakott. Nem mély 
fundamentumra épült házban, hanem sátorban, amit pár karó fart csak, amit 
pár perc alatt szét lehet szedni és tovább állni. Luther úgy mondja: szükség- 
lakásban időzött, Ahogy a kőművesek összedobnak maguknak az épülő i\agy- 
ház mellett egy kis fészert, hogy az építés alatt legyen hova húzódniok.

Hogyan néztél azokra a napokra, amiket isten mával lezárt és hogy 
nézel azokra, amelyeket az új évben kapsz? Jó, hogy előre figyelmeztet az 
ige: Ábrahám úgy lakott az ígéret földjén, mint idegenben, mint ideiglenes 
lakó!

Isten sokszor külső körülményekkel is érezteti, hogy nem maradhatsz 
itt örökké. Csak mint idegen. Mit jelent ez? Azt, hogy nem találod meg eb
ben a világban a helyedet? Durcásan félrehúzódsz a sarokba és életundor 
ral nézed a többit, a munkát, az építést? Vagy fordulatvárás mámoros —  
ideges feszültségében?

Kern, nem ezt jelenti, hogy idegen vagy! Ábra hámot nem bénította az. 
idegensége. Dolgozott és örült is az eredménynek. Egészen biztos, hogy 
megcsillant a szeme, mikor hírül adták neki, hogy eggyel megszaporodott a 
csorda. De amikor sok volt, akkor sem takarták e! a szeme elől a pátort, és 
amikor megapadt a számuk, csak élesebben rajzolódott a sátor körvonala az 
égre és kiáltotta: Ábrahám, idegen vagy itt!
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Testvéri nem az a dolgod, hogy ledöntsd a kőhazadat.' Az is lehet sá" 
tori Az a (kérdés, hogy túl látsz-e rajta? Egy iközmondás azt állítja: „A z  én 
házam, az én váram". Aki azt kitalálta, az nem látott lűl rajta, 111 én va
gyok az úr és az. is maradok! Ábrahám idegen volt!

Hogy lehet kibírni ezt a : idegenséget? Az ige megint azt feleli rá: hit 
álltai. Ez nemcsak szó! Azt jelenti, hogy Isten, az 'Atya teszi lehetővé! Aki 
hisz a z , Atyában, az összekapcsolódik az „atyafiakkal" is. Ábrahám örökös
társakkal együtt lakott sátorban, idegenként. Azokkal. . akiket Isten vele 
együtt tett. hazátlanná. Akik vele együtt túliliátlak a sátoron. Akik vele együtt 
hittek, ráhagyták magukat az Atyára!

Csak testvérekkel együtt bírhatod ki te is a: idegenséget! Együtt a hí" 
vökkel. Együtt, a gyülekezettel. Meg ne próbáld magadban! De nem az 
ád ám nyugalmat, hogy ők is idegenek, hálátlanul. élnek, hanem, hogy ők is 
várnak. Ment sátorban élni várás nélkül (lehetetlen 1

(Házépítés: kiesi lyukba zsúfolódik össze az. egész család., de elférnek, 
mert várják az újat.) •

Ábrahám várt. Te is vári! X.e akármit! Az alapokkal híró várost. Az 
állandó lakást, az üdvösséget, ami nem dől össze, tönkre sem- megy, mert 
Isten építette. Erre nézett Ábrahám és tudta vállalni a haza (lanságot, a sá ' 
tor idegesítő ideiglenességét és azért mert várni.

Óév estéjén felviUajrtja előtted Isten a Várost, az üdvösséget, amit 
Jézus Krisztus vére áltat szerzett számodra,. Fogadd l>e, és bátran nézd az 
éjfél felé síelő mulatót, a holnap bizonytalanságát és vállald a sátor ideig
lenességét. Higyj a Jézus Krisztusban. Ö nem. csap be. hanem elhozza az 
időt, amikor az óév sötétje után nem ködös újév virrad rác,!.' amikor nem 
két zárt ajtó közé kerülsz, hanem amikor nyílik a Város, az üdvösség ka
puja és szemedbe ragyog az Otthon dicsősége, amit Isiéin készt telt az Öt 
szeretőknek!

Fehér Károly.

Újév
Alupigr: Gál. !5, 23— 29. (Oltári ige: Euk. *>. 21.)

AZ ÍRÁS MAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.
Mi a törvény szerepe az üdvösségitörténctbeji? Isién általa mutatja meg 

bűnös voltunkat (nemcsak az egyes bűnöket, hanem a bűnös, állapotot is. 
általiéban),. S éppen ezzel fogva tart minket, mintegy tömlőében, amiből —  
t. i. a törvényből fölismert bűn állapotából — magunk erejével- nem .szaba
dulhatunk.

Egy másik képpel Piál apostol. (24. v.) a törvényt Krisztushoz kergető 
felvigyázóhoz hasonlítja. A paddagogosz (Zuchtmeister) semmiképpen nem 
azonos a ma pedagógusával, hanem az. antik viliág szigorú felvigyázója, aki 
pálcával ügyelt a gyermekek fegyelmére. A törvény is addig ütlegel minket 
kérlelhetetlen szigorúságával, míg felébreszti a szabadulás utáni vágyat. Sza
badulást pedig egyedüli Krisztus hoz. Másfelől a törvény állandóan ébren- 
tartja a bűntudatot is. fgy kerget Krisztushoz.

Krisztus szabadításának úgy lehetünk részesévé, ha hit által szoros 
életközösségbe kerülünk vele. így leszünk az egyszülött Fiú által mi is fiák. 
Pál itt szándékosan használja ezt az erősebb kifejezést s nem azt mondja, 
hogy gyermekek. A keresztyén életnek, a Krisztussal való közösségnek olyan 
teljessége ez, amiről általában alig van fogalmunk. Ennek ellenére azonban 
ez nem misztika, aminthogy 2. 20. v. sem az!
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Hogy itt mm misztikáról van szó. azl az is mulatja, hogy Pál kél 
objektív ős rajiunk kívül fekvő tényre utal, amikben megvalósul ez n Krisz
tussal való közösség, ügyük a k-ereszl-ség. másik a hit. l2ö—üli. v.i A kereszt
sedben Isten kijelenti, hogy fiaivá fogad bennünket (hasonló aklus ez, mint 
a megigazítás, ott is isten szuverén kijelentéséről van szó, igaznak nyilvání
tásról). A. hit pedig, amit a Szentlélek kelt bennünk, elfogadja azt, amit a 
keresztségben kapuink. Krre mutat a „felöltözni" kifejezés is. Ez is azt mu
latja, hogy az ember nem változik e! valami misztikus módon, hanem Krisztus 
Igazságát kapja öltözetül. A  ruha eltakar (bűneinket i és véd (Isten ítélete elöli, 
de nem válunk vele eggyé, nem nő a 'testünkhöz.

V Krisztussal való közösség teszi lehetővé az igazi közösséget emberek 
közölt. Pál gondolalain.ük összefüggésében a hangsúly itt azon van: nincs zsidó 
sem görög, 1. i. a Krisztussal való közösségben. Vagyis: a pogánynak nem 
kell • előbb zsidóvá lennie ahhoz, hogy keresztyénné legyen. Krisztusban nem 
számít a zsidó ember lörvénybetöltő igyekezete, sem a pogány erkölcsi laza
sága. mert fbindnyájan egyképpen bűnösök és megváltották. Ugyanez vonat
kozik a szociális különbségeikre (rabszolgaság!) és a nemeik különbségiére is. 
A ken -.zt yénség hallatlan vívmánya volt. hogy rabszolgákból püspökök lehet
lek és a nők is - teljesen egyenrangú tagjai voltak a gyülekezetnek.

Mindez nem azt jeleníti, hogy rajongó módon eltekinthetünk azoktól a 
problémáktól,, amik ebben az időben la parusiáigi kétségkívül fennálltának 
az embereik’ között. Ellenben jelenti azt, hogy az egyháznak kell lennie annak 
a helynek, ahol tudják, hogy Krisztusban megoldódnak ezek -a kérdések s erről 
bizonyságot is tesznek'. És ez az egyház szolgálata a világ számára: ez a bi
zonyságlevés minden emberi közösséginek a Krisztusban adott lehetőségéről.

(G. Delin Galata-levél magyarázatából.)
Feldolgozta; Groó Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA.
Ma nem a polgári időszámítás évfordulóját ünnepeljük. I j* egyházi esz

tendőbe mi ádvenüel léptünk, A mi Urunk Jézus ,Krisztus körülmetéltetésé- 
nefe é j  szent nevének ünnepe virradt reánk. Az ősi evangélium tömör szóval 
kiáltja: van Valaki, akinek neve „Jézus" azaz Szabadító! Nevének ígérete 
Őbenne beteljesedik. Senki sincs sem égen, sem földön, sem föld alatt, aki 
megtarthatna, egyedül (>! -Szabadi tásnt 'a törvény letöltésével hozza. Igénk is 
a törvényről beszél először, majd a Jézusban való diadalmas hitről! Oly ide- 
genszerűen hangzik mindez. Legtöbben a törvényt meghaladott ószövetségi 
dolognak tartják s éppen ezért az evangélium titka zárt marad sokak számára.

A törvén!/ nem lépcső az evangélium s a Ilit előtt. Ha os-aó „előfoka" 
lenne, úgy nem szüléiéit volna meg a Gatata levél. Pál apostol éppen azért 
írta meg ezt az epistolát, mert a törvény nem előkészítője az evangéliumnak. 
Éppen azt hangsúlyozza, hogy a törvény nem készít fel a hitre, hanem bezár 
és őriz olyan állapotban, 'amelyben még és már csak a hit lehetséges egyet
len szabadulásként. Mint egy gézcsomó a sebbe tömve, nem azért, hogy a 
sebet gyógyítsa, hanem inkább a seb időelőtti beton-ásónak megakadályozá
sára az igazi gyógyulás érdekében! Isten és ember közt tátongó szakadékot 
a törvény egyáltalában nem csökkenti, hiszen akkor éppen a hitel tenné lehe
tetlenné! A hit ugyanis feltételezi a teljes olveszettség állapotát. Ha ez nem 

.realitás, akkor mit kezdjünk a hittel, amely éppen a bűnszakadékot hidalja 
ál vakmerőén?! A törvény azért van. hogy a hűn szakadékát semmiféle módon 
ne engedje né künk áthidalni Krisztuson kiviij és Krisztus nélkül! Az a törvény 
munkája, hogy körülkerít, őrizetben tart, tehál mindenfajta menekülést lehe
tetlenné tesz. Istentől való él-szakadtságunkat elevenen tartja, sőt egyenesen 
b. letaszít az Istentől Való - elszakadt állapotba, meghiúsítva emberi próbálko
zásainkat. A törvényre legjellemzőbb éppep ez a kélségbeejtés!
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Ha a törvény által mi Istenhez a Legkisebb mértékben is közelítenénk, 
irgy nem egyedül hit által1', hanem törvény és hit állal tenne a szabadulás 
, Galal:á levél eppen az utóbbi feltevés elten íratott. Semmiképpen sem' A 
kalauz önmagat teszi feleslegessé a célnál. Nem egyenes fejlődésvonalról hal- 
luuk a törvény es a Int dolgában, hanem törésről! A bit tartalma, a golgotái
kereszt a mózesi törvénynek beteljesedés * s íélretélele. (Zsid. 10. 10_14: tör-
vény -v  papság —  áldozat! De Jézus eleget telt, tehát a törvénynek vége úf 
szövetség, Isten egész, népe papi nemzetség 1. Péter 2, 9.) Korábban a törvény 
válaszfal volt a két nemzetség között (Efez. 2, 12— 15), most -z eltűnt. Isten 
a „harmadik .nemzetségibe, az ekk-tezsiába fogja össze a hívőket. A 'törvény 
letöltése Jézus Krisztusiban tehát az ábraháini ígéretnek (I Móz l ‘> 3) s 
mózesi törvényen való kercsztüHörését jelenti! Nem a törvény cselekedetei
ből, hanem egyedül bit ál'iaJ!

Mindnyájan Isten fiai v a g y t o k A felvilágosult, helyesebben eJsötétcdetí 
emberek szívesen általánosítják ezt a kifejezést: „Istennek gyermekei" 4  ter
mészetes születéssel együlljárónak mondják, de ezzel a vélekedéssel éppen a 
kegyelem, tartalmat pusztítják el. Az írásban ez nem (képiés beszéd és nem 
aUatanos, természetes valami. A felülről való fogantatás és születés ajándéka 
az ístenifiusag! Valóságos esemény tehát! A törvény a természetes állapotunk
ban onz. Ezt töri át a „hit kinyilatkoztatása*, mert az evangélium éppen a 
természetes összefüggésből akar kiszakítani, hogy új valóságban örökké éljünk.
. , A m 's iis ia  keresztelkcdtetek meg". Szintén a törvény végét jelenti.
; ker^ztség radikális törés a bűnös, teremtményi exisztenciánkkal. Mérhetet
len vétség „általános szokás" területére szorítani a 'keresztséé gyakorlatát, 
innen csak rövid út a kérdésig: mire való 'az egész? Periig álkérészt sági 
„idegen test" a mi létünkben. Isten új teremtől cselekedete! Róm. (», 3— EK

„ Krisztust öltöztétek fel". Itt is megfogható a törvény vége. Hiszen nem 
teremtettunk mi semmiféle öltözetre. Az „öltözet" a bűn következménye A. 
huneset óta szégyelltünk kell, hogy azok vagyunk, akikké lettünk! Sem 'nö
vényi, sem állati (fügefa levél —  állati bőr) öltözet nem takarhatja be szé
gyenünket. Jézus Krisztus jött és önmagát ajánlja fel, hogy öltözetünk és- 
elfedezonk legyen. Aki Öt felöltözi, annak nem kell többet szégyenkeznie, 
hiszen nem ő él immár, hanem a Krisztus az ő élete! De ez sem képié* 
beszed, hanem esemény, amely végbemegy!

„ . . .n in c s  tö b b e . . ."  Ahol a fentiek megvalósulnak, ott vége van a ter
mészetes Jetnek s a természeti rendnek. Ott és akkor az ekklézsiában vagyok, 
a Krisztusban! Vege van a régi rendnek: népiség — fajiság társadalmi osztálv- 
tagozodás —  nemi különbség megszűnnek. „Mindnyájan egyek“  új terem- 
tesben u, „rend -ben! A Krisztusban nincs fekete és fehér, tőkés és proletár 
terfi és no. A regiek elmúltak s róluk említés nincs. Minden újjá lett! Aki 
Krisztusé azaz aki hisz, az tehát „Abrahám magva" és az ígéret szerinti 
öröikös.

„  • ÍÍSz!„ Aki hiüel P^r0S1,ja a hallott igét, aki hittel megragadja a
Krisztust. Fordítsátok hát szíveteket és szemeteket öreá, akinek neve Jézus: 
o törte át a törvény betöltésével börtönünket, ő a nyitott ajtó, őbenne mene
telünk van a bún áthidalhatatlan szakadékán át az Atyához! Egyedül elvedül 
hit által! 5

Balikó Zoltán

✓

X Eelkipászlor előfizetőiből tartja fenn magát. Az év vége jé alkalom minden 
lelkészt hivatalnak, hogy a pénztárkönyv lezárása előtt rendezze tartozását.
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Vízkereszf ünnepe
Alapige: Ézsaiás 60, 1— fi. fOltári ige: Máté 2, t— 12.)

a z  ír á s m a g y a r á z a t  s e g ít s é g e .
Ez & ■néhány vers himnuszszerű dicsérete az eljövendő .Jeruzsálem dicső

ségénél. Jeruzsálem neve nem szerepel ugyan a szövegben, de nyilvánvaló, 
hagy arról van szó. A városi Jahve világossága borítja fénybe, sőt Isten (di
csősége) maga lakozik itt. Jeruzsálem meg fogja kapni ia néki régtől ígért dics
fényt és ezzel fog világítani és tündökölni a népek között (v, ö, 24, 23),. A 
világ tudniillik a pogányság Isten nélküli világa, éppen ezért sötétségben van, 

Jeruzsálem fényétől vonzatva felkerekednek a pogány ok is és fejedel
meik vezetésével ide zarándokolnak. Sőt Isten összegyűjti Izrael szétszórt fiait 
és leányait is és Jeruzsálembe hozza őket. A kicsi leányokat pogány dajkáik 
hozzák ölben hordozva. Érthető, hogy ez a látvány Sión szívét nagy örömmel 
tölti el. Annál is inkább, mert a pogányok, nyilván hódolatuk jeléül, kincsei
ket is elhozzák. Egész tevekaravánok érkeznek Jeruzsálembe, gazdagon meg
rakodva. (Seba különösen híres volt gazdagságáról I. Királyok 10, 2; Zsoltár 
72, 15). Ézdk a versek nyilván közrehathattak a Máté 2, 11-beli elbeszélés 
kialakításához.

(B. Duhm: Ésaiás magyarázatából.)
Feldolgozta: Groó Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA 
Az egyház gazdagsága.

Protestáns közfelfogás szerint az egyház szegény. Igyekszik- is ebben a 
világban ,a szegénységének megfelelő helyen szerényen és igénytelenül meg
húzódni.

Vízkereszt ünnepe azonban Krisztus dicsősége és hatalma megjelenésé
nek az ünnepe. Krisztus dicsősége ebben á világban ma Krisztus testén, az 
Egyházon keresztül s annak életén keresztül jelenik meg. Ez az ige Sionnak, 
Isten népének és Sionról, Isten népéről, tehát az Anyaszenlegyházról szól és 
arról beszél, mi az egyház gazdagsága?

1. A világosság. Olyan mérhetetlen gazdagság, amit világító szövetnek 
jelent meg vaksötét éjszakában.

Nem az egyház a világosság, de az egyházé a tisztesség, hogy rajta 
-támad fel a vil,ágosság, hogy az Ige állal Krisztus dicsősége ragyog rajta s 
világít bele a sötét éjszakába.

Nem borítja-e bűn sötétsége a földet s az emberiség nem tapogatódzik-e 
vakon az éjszakában? (És. 59:10.). Mi segít a bűn sötétségében veszteglő vilá
gon, ha nem a bűnbecsánat evangéliuma? Ezt a csodálatos segítséget az egy
házra bízta Isten.

Világosodjál! Ez Isten parancsa az egyházhoz! Kelj fel, hagyd ott a 
bűn sötétségét és ragyogjon rajtad jobban a  bűntöről kegyelem munkája, a 
szabadulás öröme, mert egyedül ez a világosság segít a világon.

2. A népek. Ez az egyház másik gazdagsága. Népek, a Biblia szóhaszná
lata szerint a nem Izraelhez tartozók, tehát az egyházon kívül állók, az el- 
sodródottak, vagy akik sohasem látták a világosságot a királyokkal, tehát

.hatalmasságokkal együtt.
Ez az ige kiterjeszti az egyház látókörét s a kuckóba húzódó, szégyen

kező egyház helyett hódító egyházat, a sopánkodó egyház helyett a megtért 
fiák és leányok tömegeinek örvendező egyházait hív elő.



Tanuljon az egyház szüuíeleaüT.ma is .a misszió igényével és felelősségé
vé'' prédikálni

3. S’épek gazdagsága, tenger kincsözöne. Mindaz, amiben a világ bízik, 
amire létéi alapítja, odakerül egyszer annak lábai elé, akinek adatott minden 
hatalom mennyen és földön.

Az egyháznak nem kell a világ kincse és hatalma, nem is tud mit kez
deni vele, mint ahogy nem kellett a kis Jézusnak sem az arany és a mirrha, 
nem használta, de értelmetlenné, hatástalanná válik Krisztus lelki országá
ban, az ő megváltó hatalma elölt minden más hatalom és erő. Mindent az $ 
lábai elé tesznek te, .mindenki az ő dícséretét hirdeti. Mindenki, aki a győze
delmes egyháznak a tagja.

Amint Krisztus dicsősége és gazdagsága e világban megvetettség és sze
génység alá elrejtett dicsőség és gazdagság volt, úgy az egyházé is ilyen és 
csak Ilit által valóság. De valóság most is mindazok számára, akiken felra
gyogott Krisztus szabadító kegyelmének világossága. Mindenki előtt nyilván
valóvá pedig akkor lesz az egyház gazdagsága, mikor Krisztus dicsősége leple
zetlenül jelenik meg s meghajol előtte minden térd. Mindnyájan letesszük 

előtte elnyert koronánkat. Oda özönlik minden igazi, értékálló kincs. Ez az 
egyház gazdagsága. Joób Olivér

Vízkereszt után 1. vasárnap
Alítpigc: Hóm. 12, 1— 5. (Oltári ige: Luk. 2, 41— 52.)

Az ÍRÁSMAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.

Fordítás: ], v.: „ . . . a z  Isten irgalmasságának o k á b ó l" . . .  „és ez a ti 
helyénvaló istentiszteletetek". —  2. v. „És ne alkalmazkodjatok a világ (jelen
való) alakjához, hanem inkább' (eljövendő) elváltozásához, gondolkodásmódo
tok megújulása által".

Isten irgalmassága, vagyis a Krisztusban lett váltság minden keresztyén 
„etika" kiindulási alapja. Másszóval az eziránt érzett hálából fakad a keresz- 
’yén erkölcsi cselekvés. Ez a kegyelem tehát nem valami elmélet, amit egy 
külön gyakorlatnak kell követnie, hanem ez a kegyelem maga nagyon gyakor
lati valami, amit a mindennapi életben élni kell.

„ restünket“  kell Isten rendelkezésére bocsátanunk, vagyis egész emberi 
mivoltunkat és .életünket. Nem szorítkozhat a keresztyén élet valamely belső 
körre, talán az ú. n, „lelki élet" területére, hanem Isten az egész embert 
igényli. Áldozatul kéri Isten egész emberségünket: vagyis kizárólag az ő szá

mára adjuk oda. elkülönítve minden mástól. Ez az igazi, a helyes istentisz
telet. A felebarát szeret,ete: Isten igazi dicsérete!

Ez az istentisztelet szükségképpen összeütközésbe kerül a világ „jelen
legi formájával", vagyis magával az emberrel. Önmagunkkal kerülünk itt 
szembe, a 2. v. tehát önmegtagadást kíván. Mert hiszen a világ: mi vagyunk! 
S ezzel a világgal (önmagunkkal) való szembefordulás először a gondolatvilá
gunkban kell. hogy véghemenjen (metanoiall),

(K. Barlli: Római levél magyarázatából.)

3—5. v. Azok a magas célok, amiket az 1— 2. versek elénk állítanak, 
félő, hogy esetleg meg zavarná nak bennünket és kegyes félj uvalkodottsággal 
ürítenének el. Ezért vigyáznunk keM arra, hogy bölcs józansággal és alázatos- 
tággal mérjük fel a helyzetet és ne vállalkozzunk erőnket meghaladó felada
tokra, Csak a nekünk adott hit mértéke szerint járhatunk keresztyén éle
tünkben.
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A hitnek ez a mérteké pedig különbözőképpen adatik a gyülekezet egyes 
tagjainak, aszerint, hogy Isten milyen feladatra, szolgálatra hívja él őket a. 
maga háztartásában. Pál itt ismét alkalmazza a test és tagjai ismert hason
latát. Arra is' figyelmeztet az apostol, hegy kegyelmi ajándékainkat mindig 
úgy kapjuk, ahogyan azokkal a közösségnek legjobban használunk.

A. Schlatter: Római levél magyarázatából..] 
Feldolgozta: Gtoó Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA.
Szóhasználatunkban, hétköznapi nyelvünkben majdnem teljesen össze

olvadt ez a két kifejezés: templombajárás és istentisztelet. Istenlisztelő é' 
templomos ember szinte ugyanazt jelentik. Az tiszteli igazán Istent, aki a 
meghatározott időkben résztvesz a gyülekezeti alkalmiakon, hallgatja az igehir
detést. Istentiszteletet végezni pedig szemünkben egyedül a lelkész kötelessége 
és dolga. Pedig az Istennek járó tisztelet és dicsőség megadása kötelessége 
minden embernek. Nemcsak mint teremtmény ia Teremtőnek, hanem mint 

.megváltott is az ö üdvössége szerzőjének, szüntelen tisztelettel tartozunk neki.
Pál apostol számiára az istentisztelet áldozatot jelent. Ez az áldozat 

azonban sóikkal több, mint ahogy azt akár a zsidók, akár a pogányok gon
dolták. Nem egyes javaknak, esetleg éppen a feleslegnek a visszaajándékozása 
Istennek, hanem a hála áldozata egy egész, Isten rendelkezése alá bocsátott 
élettel. Élet hálás átadása azért, mert életet adott értünk Jézus Krisztus. 
Istennek ez az az irgalmassága, amely előtt nem tud megállni az ember, amely 
rabságba ejti annyira, hogy kész odaadni mindenét hálából érle.

Testünk odaszánásáról beszél az apostol. Nem csupán lelkűnkéről. Lel
künket könnyen odaadjuk az Istennek. Azt a néhány órát is, amikor róla 
gondoskodunk, igen, de testünket, a szürke hétköznapok cselekedeteit, amikor 
erről gondoskodunk, azt nehezen. A lest áldozatképpen \ dó oda szé nása más
képpen azt jelenti: n<» engedjetek a Sátánnak. Ne vigyétek véghez tagjaitokkal a 
bűnt. Lelki életet, élő emberek hányszor adják oda testüket, mindennapi éle
tüket a Sátán uralnia alá. Mintha bizony a mi Ürunknak semmi köze nem 
lenne a testünkhöz. Pedig Ö teljesen igényt tart ránk. mint ahogy Ö is teljesen 
odaadta magát miértünk.

Istennek odaszánt, az Ö rendelkezésének átadott teljes elet: ez az igazi 
istentisztelet. Az okos istentisztelet, amelyik egyedül igeszerű, vagy mint me
részen, de nagyon találóan jegyzi meg egyik írásmagyarázó, a Krisztus-szerű. 
S ennek a nagy istentiszteletnek ,egy darabja, részlete csupán az, amit m f 
egyszerűen annak szoktunk nevezni.

Szerelném megkérdezni- tőled, miért jársz istentiszteletre, ünnepélyes 
hangulat-e az, amit itt keresel, Istent szeretnéd-e életednek ezekkel az óráival 
javadra hangolni, esetleg csupán nyugtalan lelkiismeretedet megnyugtatni és 
a  rettenetes bosszúálló Istent kifizetni? Vagy pusztán a kényelmes megszokott- 
ság hoz el ide, mert így tanultad szüléidtől, ez idegződött beléd, s talán 
valahogy kellemetlenül is ereznéd magad, ha nem. lennél itt? Mi a te isten
tiszteleted? Életednek néhány kiszakított órája, amit bizony sokszor zúgolódva 
és keserű szívvel adsz. oda, amint te képzeled, Istennek, mert olyan jó  lenne 
ez alatt másutt időznöd, oly drága a perc, oly sürgető is a munka, oly fáradt 
a test?

Nem gondolod, hogy az ilyen istentisztelet nem dicsőségére, de gyalá
zatára van a te Uradnak? Vagy azt gondolod talán, hogy a te Urad vágya
kozik az olyan áldozatok után, amelyek mintegy ki akarják Öt egykönnyen 
fizetni? (Ézsaiás 1:12— 13.)

Megpróbáltad-e már hétköznapjaidat és egyszerű robotos munkádat 
is? Próbáltál-e olt úgy szolgálni és dolgozni, mint magának Krisztusnak? 
odabocsátani Isten rendelkezése alá? Ó, nem, nemcsak lelkedet, de testedet
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íEfezus 6 :5 — 6.) Láiják-e/ feletteseid, barátaid, munka- és sorstársaid, vagy 
csak élettársaid is a te cselekedeteiden a te hálás élet-odaáldozásodat?

Én meghajtom fejemet Isten előtt s megvallom, hogy, ki hivatásszerűen 
is az istentisztelet szolgálatát végzem, a hétköznapok szürkeségében nem tud
tam odaadni egész valómat az én Uramnak, Te is Isten előtt állasz, s Ö 
tudja, látja egész életedet, nincsen rejtve elölte semmi sem.

•S mert Ő egészen ismer és lát minket, szól az ö  hangja hozzánk: „Vál
tozzatok el a ti elméteknek megújulása állal!"

Az a szó, amelyet magyar Bibliánk így fordít „elme", többet jelent, m át 
az egyszerű gondolkodási, értelmi funkciónkat. Jelenti egész lelkiségünket. 
Ahhoz, hogy éhbén a világban .mint Isten igaz, Igr■ szerint való tisztelői él
hessünk, erre van szükség. Egész lelkületűnk megváltoztatására,

A világhoz való hasonulás, alkalmazkodás egyik legjellemzőbb módja, 
hogy úgy gondolkodunk és értékelünk, mint az emberek. Egyszerűen a többi 

•■ember módjára ítéljük meg a helyzeteket és eseményeket, értékeljük a lehe
tőségeket és alkalmakat, legfőképpen pedig önmagunkat. S a Krisztuson kívüli 
világ önmagáról nem tud mást, csak jót mondani. Mindig így van az ember, 
amíg nem látja Istent igazán a maga nagyságában és szentségében, nem látja 
a  'maga nyomorult voltát sem.

Embertársainkhoz, a gyülekezet tagjaihoz való viszonyunkat is ez a 
gondolkodás határozza meg. Javak, tehetség, emberi tekintély az, ami szerint 
értékelünk közöttük. Pedig ennek az értékelésnek egyetlen alapja csak a hit 
lehetne.

De nem csupán gondolkodásunkban hasonulunk a világhoz, idegen szó
val szekularizáiódunk. hanem még a mindennapi szóhasználat szerinti isten
tiszteleti életünket, gyülekezeti berendezkedésünket sokszor „világi gondolko
zás1" határozza meg. Kezdve egyházi cím- és rangkérdések tömkelegétől a 
templomi ülésrenden keresztül egészen az egyházfenntartási hozzájárulás kér
désében, vagy a lelkésszel szemben elfoglalt magatartásunkig.

Kísért a Sálán, hogy a gyülekezetei is teljesen világgá formálja át, de 
a mi Urunk is szót még most is, az O elvilágiasodott, szetkuiarizálódott gyü
lekezetének: nekünk is, s szavával döntésre hív: „Változzatok el a ti elmétek 
megújulása által!" Azaz értékeljetek át mindent a saját magatok, de a gyü

lekezet életében is. hiszen érettetek meghalt a Krisztus, kell hát, hogy bekö
vetkezzék az a nagy átértékelés, amit az apostol így nevez meg: ..megvizsgálni, 
mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata"". Értékeljetek és rendezzetek 
ti mindent az Ö akarata szerint, s ez legyen a ti Krisztushoz méltó istentisz- 

. letek lek kezdete, Báafi Béla

Balogh István +
Tatán, 1951 november 1-én, 87'ik életévében hunyt el ielkészi karunk 

nesztora. Balogh István volt veszprémi, majd fejérkomáromi esperes, ny.
lelkész.

Földműves szülőktől 1865 április 15-én. a györmegyei Kajánon szülefelt. 
A gimnáziumot Győrben, az akkor még fennálló algimnáziumunkban kezdte és 
ez ősi soproni líceumunkban — mint eminens — fejezte be, A teológiát Sop
ronban és Jénában végezte. 1889. évben Kársay Sándor püspök Sopronban 
avatta lelkésszé*

Mini esákvár:: segédlelkész indul el áldásos szolgálatára, majd nevelői 
áitás: válla! Sopronban és Fajszon a" Kund családnál, utána Lpvászpatonátí
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segédlelkész, honnan csakhamar a szomszédos vanyolai egyházközség hívja el 
rendes lelkészének. 20 évig szoigai itt olyan hűséggel, melyre egyházmegyéje 
is felfigyel s áldotiemíé'kű Hoftoauer Pál lemondása után. esperesévé választja. 
1912-ben a  bokodi egyházközség meghívását fogadja el, Űj egyházmegyéje is 
felismeri vezetésre hivatottságát és a kormánykerék mellé állítja. Előbb mint 
afesperes vezeti az esperesétől elszakított egyházmegyét, majd 1923 február
jától kezdve mint esperes áll egyházmegyéje élén.

Erős hite, igazságszeretete, határozottsága és bölcsesége, kiváló gyakor
lati érzéke avatta vezetővé. Áz első világháború utáni idők lelki és anyagi, 
válságai között biztos kézzel vezette egyházmegyéjét. Mint a dunáninneni egy
házkerület főjegyzője, az .egyetemes egyház törvényszékének bírája s számos 
bizottságának tagja is híven szolgáiba egyházát 1934 márc, 1-én történt nyu
galomba vonulásáig,

Amilyen áldott és tisztelt-becsüilt volt 45 évre terjedő lelkész: szolgálata, 
olyan mintaszerű volt családi élete. Hí Íves-t ársáva l házasságuk megkötésének 
60-ik évfordulója, előtt állottak. Hazatérését és a szeretteitől való búcsúzásának 
teljes szellemi frisseséggel megért utolsó percét is a boldog viszontlátás tudata 
tette csendessé és megbékélné.

Emlékezete áldott marad közöttünk.
Magyar Géza

LEJÁRT A MISSZIÓ IDEJE?
A világmisszió: az „idők jele "

„Az Egyháznak szüntelenül figyelnie kell az idők jeleit s ez :t- 
paranes a misszióval kapcsolatosan hangzott el”  (Máté 24, 14. 
—  írja J. 0. Hoekendijk holland misszionárius. A  jel, amire fi 
gyelni kell, a misszió. De nem. magában, hanem az igével, az igéből- 
elénklépő Krisztussal együtt. Ha szétválasztjuk őket, elhomályo
sodik látásunk s nem vesszük cszre a jelekben Istennek hozzánk 
szóló figyelmeztetését, hanem a magunk véleményét, sejtését vetít
jük bele az eseményekbe. Igv vagy túlságosan sötéten, vagy túl
ságosan derűlátóan ítéljük meg a misszió helyzetét, Istennek e vi
lágban folyó munkájának állását.

A  misszió Istennek előretolt állása. Hogy Istennek mi a hol
napi terve, azt talán legvilágosabban a misszió mai történetéből 
olvashatjuk le. Aki elébe akar nézni az eseményeknek, az ide for
duljon. Elegendő ezt egy ténnyel igazolni. A  kercsztyénségnek ma. 
világviszonylatban döntő fontosságú eseménye az egyházak ökume
nikus egymásratalálása. Ez az ökumenikus testvéri találkozás az 
utolsó 150 év alatt született meg kint a. missziói területeken. Az 
Egyház életének holnapi kérdései ma már benne izzanak a missziói 
munka tüzében.

Erre a felismerésre nemcsak az Egyház messzelátó vezetői ju 
tottak el világvizsonylatban mind többen, hanem igen sokan azok 
közül is, akik azelőtt az Egyház egyik jelentéktelen, elhanyagolható 
munkájának tekintették a missziót, ma nagy érdeklődéssel kíséri!; 
minden megnyilvánulását, Izgatóbbnál izgatóbb kérdésekre keres
nek feleletet. Mit fog Isten csinálni? Hagyja evangéliumát élné-
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múlni ezen a világon! Hogyan váltja valóra kijelentésének örök, 
változhatatlan voltáról tett ígéreteit?

Mindebből könnyen megérthető, hogy ma különösképpen 
szükséges á reánkbízottaknak eligazítást adni a misszió helyzetével 
kapcsolatosan.

„Ütött a misszió új órája"
állapította meg ezév szeptemberében D. Dr. Walter Freytag, ham
burgi professzor találóan. (Evangelisches Missionsmagazin, Basel, 
1951. szeptemberi száma.) Ezen azt kell értenünk — írja — v hogy 
a ma missziója más mint a tegnapé. Az 1910-ben Edinburghban 
tartott első missziói világkonferencia felismerését Mott János így 
fogalmazta meg: ütött a keresztyén missziók döntő órája. Köny
vében felsorakoztatta mindazokat a lehetőségeket, amelyek a keresz
tyén missziók előtt akkor állottak. A  misszió mai új órájának a fel
ismerése mögött nem megnövekedett missziói lehetőségek állanak, 
hanem az a tény, hogy a misszió legutóbbi korszakának vége van.

Ilinek vetett véget az új óra érkezése?
Végétért a gyarmatosítással egybekapcsolt missziói munka, Az 

elmúlt missziói időszak egybeesett a nagy felfedezésekkel és a gyar
mati imperializmus kialakulásával, s beilleszkedett ennek keretébe. 
Nyugat és a misszió együttes terjeszkedése a X IX . századi világ
misszió egyik legfőbb jellemvonása, . A legutóbbi háborút követő 
események végleg lezárták a gyarmatosítással összekapcsolt missziói 
munkát, A  gyarmatok egymásután szakadnak el az anyaországok
tól s önálló életet kezdenek. Az új államok többnyire szekulárisan 
rendezkednek be, vagy valamelyik pogány vallást teszik államval
lássá. Ezek á tények igen sok helyen véget vetettek a missziói mun
kának, vagy pedig korlátozzák azt. A  misszió nagy területeket ve
szít ma a világon a politikai alakulások következtében. —  Abban a 
tényben azonban, hogy az új államok születése nem temette maga 
alá mindenestől a missziót, annak bizonyságát kell vennünk, hogy 
bármennyire is helytelen volt- sokszor a missziói intenció, a misz- 
szió mégis több és más volt. mint a gyarmatosítás eszköze, a 'nyugati 
kultúra propagálója. ' ...

Végétért az egyesületi missziói munka. Az elmúlt korszak 
missziói felelőssége a missziói egyesületekben összpontosult. Ezek
ben tömörültek azok, akik az egyéni üdvösségük megnyerésén kívül 
a mások örök életét is szívükön hordozták. Az egyesületi missziói 
munka nehézségei először leint a % missziói területen mutatkoztak. 
Igen sok helyen olyan hatalmas lépésekkel fejlődött a munka, hogy 
a szükséges anyagiakat az egyesület nem tudta előteremteni. Kö
zös célok megvalósítása érdekében (tanítóképzés, ápoló-képzés, nyelv- 
tanulás, stb.) össze kellett fogni. A nagy átfogó feladatok nem 
cgv esetben szétfeszítették az egyesületi munka kereteit, Több misz- 
sziói társulat munkájából egyház született meg. A megszűnt, vagy 
felbomlott egyesületi munka helyébe ilyen módon maga Tsten adta



508

az egyházat, rámutatva az egyetlen lehetséges megoldásra. A misZ- 
sziói társulatok, ;egyesületek munkája mind jelentéktelenebb lesz 
a missziót végző egyházak életében is. Ez teológiai felismerés ered
ménye, s nem a missziói felelősség lanyhulásának a következménye. 
..Mind világosabbá lesz az a tény. hogy a missziói parancs az Egy
háznak adatott.

1 éget ért sok helyen a fehér ember missziói szolgálatának az 
ideje. Külső és belső okai vannak ennek. Az öntudatra ébredő szí
nes népek nem szívesen látják maguk között a fehér embert. Ahol 
szabadságukat fegyverrel szerezték meg, ott o misszionáriusokkal 
való érintkezés egyenlő volt a hazaárulással. Ezeken a helyeken a 
bennszülött keresztyének szólították fel távozásra a misszionáriu
sokat. —• Igen sok helyen fölöslegessé lett a misszionáriusok által 
végzett szolgálat. A  missziói szolgálatnak következő fázisai vannak: 
a misszionárius először gyülekezetalapító, majd egyházszervező, a 
missziói munka viszonylagos befejezése után pedig átveszi az egy
ház vezetését s a speciális munkaágak (lelkészképzés, kórház, is
kola) irányítását. Amint a vezetést bennszülöttek vehetik át, akkor 
meg már csak segítő kezet nyújt. Igen sok helyen véglegesen lezá
ródott mindez a missziói szolgálat. Nem kellenek egyházszervezők, 
speciális szolgálatot végzők (püspökök, orvosprofesszorok, teológiai 
tanárok, stb.), nincs szükség segítő szolgálatukra sem.

Az új missziói korszak kezdete a misszió krízisét leplezte le. 
Bármennyire fájdalmas ez a megállapítás, letagadhatatlan tény. 
Az 1938-as tambarami világmissziói konferencia közlése szerint 28 
év alatt a pogányok száma 400 millióval szaporodott, míg a meg
tért pogányok száma 8-—10 millióval. Tehát az alatt a 28 év alatt, 
amikor a keresztyén misszió óriási lépésekkel haladt előre,. a pogá
nyok száma 390 millióval szaporodott. Figyelembe vehetjük azt is, 
hogy ez alatt az idő alatt a külföldi missziói munkások száma is 
nagy mértékben megfogyatkozott a missziói területeken: Kínában 
1925-től 1935-ig a misszionáriusok száma 2447-tel fogyott, ami 28 
százalékos esést jelent. Indiában 1563-mal, ami 27 százalék. Ha
sonló a. helyzet más munka mezőn is. Ennek természetesen sokféle 
oka lehet (gazdasági, politikai stb.), azonban nem utolsó sorban az 
a. lelki meghidegülés, ami ezalatt az idő alatt a misszió hátterében 
végbement. Meggondolkoztató az a tény is, hogy Indiában 150 mil
lióval több pogány van ma, mint 150 érrel ezelőtt, amikor Carey 
Vilmos, az indiai pattokra lépett. Kínában 200 millióval több po
gány van ma. mint 143 évvel ezelőtt, amikor Morisson Róbert el-- 
kezdte ott térítő munkáját. A misszió krízisét azonban nemcsak a 
számadatok mutatják, hanem a munkát kísérő jelenségek. Napról- 
napra félelmetesebb arányt ölt. a szektásodás. Különösen Indiában 
és'Afrikában szakadnak el tömegek az egyháztól, magukkal viszik 
cgy-két elemét a keresztyénségnek és visszasülyednek a pogányságba. 
Ezeknek az újból való megnyerése ugyanolyan nehéz feladat, mint 
a mohamedánizmus erejének a megtörése.
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A misszió régi korszakából az új missziói korszakba való átlé
pés nem megy könnyen. Nem lehet egyszerűen hátat fordítani an
nak, ami volt. Már látjuk a hamis missziói indítékból végzett mun
ka pusztulását. Azt azonban még nem láthatjuk, hogy mi az, ami 
a romokból megmaradva beleépülhet az újba.

Az elmúlt óra nem a misszió utolsó órája volt!
Isten megítélte a missziói munkánkat, de nem vetett véget a 

missziónak. A  lezárult missziói korszak után maga Isten nyitott 
újat.

Több missziói területen feleslegessé vált a fehér ember szolgá
lata. Ez igen sok esetben azt az örvendetes tényt jelenti, hogy «  
misszió munkája befejeződött Egyház született. Isten ezzel az evan
gélium hirdetését meggyorsítja. Ezeken a területeken dolgozó misz- 
szion ári u sokat oda lehet küldeni, ahol még nem hangzott az evan
gélium. Az első keresztyén időkre jellemző missziói tűz ég az ifjú  
egyházakban. Szumatra szigetén egy mohamedán misszionárius 40 
évig dolgozott s ezalatt az idő alatt 6 embert keresztelt meg. Ma, 
10 évvel halála után 1500 keresztyén él itt. Hogy történt a keresz- 
tyénség gyors előretörése ? Keresztyén batakok jöttek a szigetre, 
akik élték a keresztyénséget s hódító életük emberek sokaságát: 
nyerte meg Krisztusnak. A  hódító élet mellett a tudatos missziói 
munka is jellemzi a fiatal egyházakat. Uj-Guineában a pápuák kö
zött 5 éve folyt a missziói munka, amikor a misszionáriusoknak el 
kellett hagyniok a missziói munkamezőt. Ekkor még egyetlen lelket 
sem kereszteltek meg. A  misszionáriusok visszatérése után történt 
az első keresztelő. A megkereszteltek azonnal elindultak az evan
gélium hirdetésére. Ma itt az egyház 112.000 tagot számlál - 
Önállóan a misszió segítsége nélkül 50 lelkészt, 70Ő bennszülött 
misszionáriust és 800 tanítót tartanak el. Hetven lélekre jut egy 
bennszülött munkaerő.

. A misszió új órájának közeledését mutatja különösképpen a 
mohamedán és Izrael misszióban mutatkozó előnyös változás. A  
missziónak ez a két ága eddig alig mutatott valami eredményt. A. 
lutheránus mohamedán missziói munka nyomán sikerült nem egy. 
helyen megállapítani az iszlám hódítását s több ponton jelentős 
eredményt is elérni. Perzsiában állandóan növekszik a gyülekezetek 
száma. Ebben az évben két mohamedánt lelkésszé szenteltek. Cele- 
besz szigetén a háború folyamán 300 tagú bennszülött keresztyén . 
gyülekezet fanatikus mohamedán környezetből 1600 lelket térített 
meg. —  Jelentős eredményeket ért el a. zsidómiss^ió különösen 
Izrael államban. Itt 1948-ban 32—33 ezer volt a keresztyének szá
ma, 1951-ben 40 ezer. Az utóbbi években 12— 15 ezerre tehető azok 
száma, akik beléptek valamelyik keresztyén egyházba. Különösen, 
nagy az éhség a keresztyén irodalom után. A missziói társaságok 
állomásait naponta százak keresik fel Bibliát kérve. „Jó látni a su
gárzó arcokat, amikor anyanyelvükön olvassák a Bibliát”  — írja
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egy misszionárius. Názareth baljóson keresztyén város, keresztyén 
arabok lakják. —- A zsidó és .‘mohamedán misszió mellett a. 'pogány- 
misszió is mutat fel több helyen jelentős növekedést. A irucában pl. 
az utóbbi három évtized alatt a keresztények száma megnégyszere
ződött, 1931-ben 2,131.000 volt a keresztyének száma, ami napi 200 
főnyi szaporulatot jelent. I gyanesak nagy aratása vau Istennek 
Japánban. Itt havonta 25.000 pogány kéri felvételét az egyházba. 
Pogány templomokban keresztyén istentisztelet folyik.

Az evangélium után való éhség, a nagy misszwnáriushiáavy, mely 
igen sok területen tapasztalható, ugyancsak az új missziói óra köze
ledései jelzi. A  batak lutheránus egyházban jelentős^ ébredés van. 
Nem ritkaság az 'a keresztelési ünnepség, ahol 100 és 150 embert 
keresztelnek,' A lelkészeknek az a legnagyobb panasza, hogy kevés 
azoknak a száma, akik a keresztséig felvételére jelentkezettekkel 
foglalkozhatnának. Az elmúlt évben elhatározták, hogy a nagy 
munkáshiány miatt misszionáriusokat, kémek gyülekezeti múmiára, 
kórházakba és iskolákba. Indonéziában is az egyházi munkaerőhiány 
a. legnagyobb probléma. A külföldi misszionáriusoknak 1/3-a áldo
zatul esett a. háborúnak. A japán kényszersorozás pedig a bennszü
lött ifjúságnak 1/5-ét érintette s közülök úgyszólván egy sem jött. 
vissza. Az isztambuli keresztyén gyülekezetnek papjai még 1914 
előtt kezdették meg szolgálatukat s nincs utánpótlás, l'j-ttuinea 
nyugati részében egységes tömbökben élő löbbszázezer bennszülött 
még nem hallotta az evangéliumot. Ázsiának csak 0.77 százaléka 
kereszt vén (8 millió), Afrika 164 milliónyi lakosságából mindössze 
11 milliónyi a bennszülött keresztyének száma (6.74 százalék). 
A misszióban dolgozó munkások statisztikáját szemlélve a kö
vetkezőket állapíthatjuk meg: Ha a vezető misszináriusok egyen
lően oszlanának meg, átlag 60 ezer meg’ nem tért pogány esnék egy 
vezetőre, ezenkívül 1000 gondozásra vart) bennszülött. Minden ve
zető mellé csak 6 kisegítő munkás intim. Az összes missziói mun

kásokra átlag fejenként 8 ezer pogány és 140 keresztyén bennszü
lött jutna Íz aratni való valóban ma is sok, de a munkás kevés.

A misszó látképének tanulságai
1. .1 misszió Isten munkája, nem ember műve. A misszió elmúlt 

időszakát tiszteletreméltó hősi vállalkozások jellemezték. Kiváló egyé
niségek voltak az evangélium ügyének hordozói. A legkülönbözőbb 
indító okoktól hajtva lemondtak az itthoni élet kényelméről, kimen
tek az ezer halált magábanrejtő missziói harcmezőre. Hősiesen vállal
ták a vad emberekkel és vad állatokkal való küzdelmet. Munkájuk, 
eredménye legtöbb esetben ügyességüktől, rátermettségüktől függött. 
Kemény harcot vívtak az úttörő misszió munkásai! Ma világosan 
látjuk már —  tiszteletben tartva, az elsők hősi magatartását — , hogy 
a misszió nem az ember munkáján fordul meg. A misszió Isten tette. 
A második világháború folyamán nagyon sok ember járt a világ 
majdnem valamennyi missziói területén. Ezek közül a katonák közül
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s okan semmit sem tudtak a ' misszióról, sokan kevésre becsülték, sőt 
-olyanok is akadtak közöttük, akik a missziónak határozott ellenségei 
voltak. A missziói területeken többnyire „véletlen felfedezésként" 
ezek az emberek találkoztak a misszió élő eredményeivel. Benyomá- 
-saikat, megállapításaikat magánlevelekben rokonaikkal, ismerőseik
kel. sok esetben lakóhelyük lelkészeivel közölték. Ezekből az adatok
ból Henry P. Tan Dúson egy könyvet írt „Egyházat találtak ott”  
címen. Könyvében néhány általános következtetést is levon. Ezek 
közül a legdöntőbb az, hogy a misszió —  minden különbözősége ellé- 
nére — a világ minden részén ugyanaz. Ennek magyarázatát abban 
találja, hogy egy Lélek hatja, át mindenütt. Isten az, aki maga áll 
az események mögött. Ö viszi előbbre ügyét. A  háború folyamán igen 
sok misszionáriusnak el kellett hagynia munkaterületét. Ez azonban 
nem jelenítette a munka megállását. A távozók helyébe újak léptek 
-s az evangélium liirdettetett! '

Ha áll az a. megállapítás, hogy a. misszió Isten müve, akkor ez 
azt jelenti, hogy lehet a missziót csal- földi síkban szemlélni.
Ahogy a misszió nagy előretörése mögött megláttuk Isten munkáját, 
úgy az evangélium hirdetését gátoló körülményekben a sátán mun
káját is tudomásul kell venni. De ez sincs az Isten hatalmán kívül. 
Luther is utal arra, hogy az evangélium úgy terjed, mint a zápor
cső, egyszer itt. egyszer ott adatik. „Az Úr öl és elevenít, sírba visz 
és visszahoz" (I. Sám. 2, 6), —  így jelentetett ki. Az ige az () 
kizárólagos tulajdona, azt tesz vele, amit akar, nekünkiadhatja és 
visszaveheti! Sokkal nagyobb Isten ügye, minthogy azt emberi sta
tisztikába bele lehetne szorítani. Ezért a misszió minden eredményét 
vagy eredménytelenségét nagyon alázatosan kell tudomásul vennünk. 
Mi nem tarthatunk ítéletet Isten munkája felett. Azok az indító 
okok, amikkel Isten hihetetlenül rövid idő alatt betör égy nép éle
tébe, vagy amivel egy másik népet átenged a sötétség hatalmának, 
előttünk mindaddig, amíg a teljes látás világába el nem érkezünk, 
homályban maradnak. Amíg ide lent járunk, addig mindenért övé 
a dicsőség, mienk pedig orcánk pirulása.

2. A misszió munkáját, az eschatológia fényében kell szemlél- 
niink. „Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész 
világon, bizonyságul minden népnek és akkor jő el a vég" —  így 
jelentette ki Krisztus Urunk. Nem szól az írás sehol arról, hogy min
den nép megtér s . elfogadja az evangéliumot. Isten mindeneknek a 
megtérésre lehetőséget ad az evangélium hirdetésével. Isten számára 
— az írás tanúsága szerint —  nem meglepetés az. hogy' sokan nem 
fogadják el az evangéliumot. A misszió bezárt kapui mögött az Űr 
hívását visszautasító embert is észre kell vennünk. Azt is világosan 
Dell látnunk, hogy Isten hívásának visszautasítása nem marad bün
tetlenül. Egy nép számára nem lehet nagyobb büntetést elképzelni, 
mint azt, hogy elvetetik tőle az evangélium.

A végső dolgokról való kijelentés szerint az Egyház nem a töké
letesség felé halad. A Sátán rontása az utolsó időben különösképpen 
az Egyházon szemlélhető. A szeretet sokakban meghidegül s a Dániel



próféta által megjövendölt pusztító utálatosság a szent helyen leaz 
szemlélhető. Vagyis az utolsó időkben az evangélium hirdetésének 
gyümölcsei éppen nem láthatók. Minden az ellenkezőjét mutatja 
annak, hogy Isten valóságosan munkálkodott ebben a világban. Ma 
sem következtethetünk tehát az evangélium elfogadásából illetve el 
nem fogadásából arra, hogy Isten mit végzett közöttünk. Mindenek- 
előtt az igehirdetés tenyere kell tekintenünk, ez a tulajdonképem 
misszió. Ez Isten elsődleges munkája. Amíg az evangélium hirdette- 
tik, addig Isten közöttünk van. A missziói parancshoz fűzött ígéret 
szerint Isten a Fiában közöttünk marad a világ végezetéig. Az alap
vető, döntő változást a misszió munkájában az jelentené, ha Isten 
eltávozna közülünk. Mivel ez nem történik meg, amíg ez a világ áll, 
ezért minden változás, ami a misszió életében korszakokat zár le és 
nyit meg, —  másodrendű, csak annak a bizonysága, hogy az Egyház 
benne él a szüntelen változás alatt levő világban. Ebből a felismerés
ből született meg a Lutheránus Világszövetség 1951 augusztusában 
Brecklunban tartott missziói konferenciájának egyik határozata: „A 
világ változása a missziói munka rugalmasságát kívánja” . A misszió 
— mivel Isten előretolt állása s általa. Isten a jövőt munkálja —  nem 
lehet letűnt korszakok életformájának, gondolkodásának hordozója. 
A  missziói munka alapja —  az ige —  örök és váitozhatatlan, a mód
szere azonban állandó változásnak van alávetve, de ez soha nem érinti 
döntően a misszió belső lényegét. Fél-igazsággal elégszik meg az, aki 
a misszióban csak azt szemléli, ami változó, időnek, térnek alávetett 
s nem tekint, arra is, ami örök s váitozhatatlan.

3. A világmisszió igen sok helyén, különösképpen a lutheránus 
világmisszió területén avval az örvendetes jelenséggel találkozunk, 
hogy a missziói munka irányításában első helyre kerül mind tudato
sabban a Biblia missziói üzenete. Az elmúlt korokban a missziói 
munka hajtó erői között igen sok esetleges tényező szerepelt. Igen 
sok helyen azért indult el a misszió, mert az ország rendelkezett gyar
matokkal, jelentkeztek olyanok, akik vállalták a misszió szolgálatát, 
sikerült előteremteni a missziói munkához szükséges anyagiakat, egye
sekben felébredt, az .emberinentés szándéka, másokat a Krisztus sze
relme szorongatott lelkeket megnyerni az T)mak. Ma mind inkább 
döntő helyre kerül a. missziói parancs. Missziót kell végezni, mert 
Krisztus ezt parancsolta ! Mindjobban kibontakozik előttünk Isten 
egyetemes üdvterve, amelynek megvalósításába minket is beleállított. 
Egyre határozottabban tudatosul bennünk az is, hogy eggyé kell len
nünk a misszió szolgálatában. A  Lutheránus Világszövetség előbb 
említett konferenciáján született meg az alábbi két határozat: I. A  
lutheránus világmissziót, follyon a világ bármelyik részén, vala
mennyi lutheránus világmissziói társaságnak és egyháznak magáénak 
kell vallani. 2, Az evangéliuimnak a népek között való terjesztése 
végtelen feladat, nem elégedhetünk meg e nagy feladat egy kicsiny 
részének elvégzésével. A  nagy feladatok meglátása mellett a részlet- 
feladatokat is határozottan megragadták. „A  lutheránus missziói terü
letekről érkezett beszámolók szerint Üj-Guinea. Japán, India, Abesz-

5 1 2
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színia területén még soha nem tapasztalt lehetőségek előtt áll a. misz- 
szió. Ezek a lehetőségek Isten ajándékai s köteleznek bennünket. A z 
a tény, hogy a ma még kinyílt kapuk hamarosan bezárulhatnak, sür
gős munkára ösztönöz”  —  olvassuk a konferencia határozatai között.

Isten egyetemes világmissziói üdvterve megértésének követ
kezménye az is, hogy mindinkább közeledik egymáshoz a pogány- és 
az Izrael-misszió. Régebben egymástól teljesen függetlenül folyt 
mind a kettő. Nemcsak módszerbeli különbség okozta ezt az elkülö
nülést, hanem az, hogy a missziói társaságok, egyházak egy-egy rész
feladatot láttak csak magok előtt. Ennek következménye az lett, hogy 
a sorrendbeli különbség is megszületett. Leginkább külső érdekessé
génél fogva (exotikus világ, színes emberek felett daló Sajnálkozás 
stb. miatt) a pogánv-misszió első helyre került s az Izrael-misszió 
jelentéktelen szolgálattá zsugorodott. Az Írás tanúsága szerint elvá
laszthatatlan a két misszió. Igaz, Isten maga állapította meg a két 
missziónak a sorrendjét (Róma l l ) ,  de egyiket a másik nélkül vé
gezni nem lehet. A  pogánymisszió akkor igazán misszió, ha Izraelért 
Is történik s az Izrael-misszió akkor végzi helyesen szolgálatát, ha 
annak eredménye a pogányok megtérése is.

*
A világmisszióból, mint az „idők jelé” -bői a következőket olvas

hatjuk le a magunk számára:
Isten világmegváltó férve feltartóztathatatlanul közeledik a vég 

felé. A misszió részletkérdéseiben bizonyos tájékozódást még nem 
nyerhetünk. Hogy hol áll ma Isten munkája s mit hoz a holnap, 
erről semmi bizonyosságunk nem lehet. Nem hiába mondotta Jézus 
azt, hogy Isten országa úgy jön el. mint a villám, vagyis nem lehet 
kiszámítani érkezését. Azt, hogy bizonyosan eljön Isten országa, nem 
a körülöttünk lezajló eseményekből olvassuk le, nem a missziói terü
letekről érkező örvendetes hírekből állapíthatjuk meg. Isten igéjére 
építünk!

Isten világmegváltó tervének megvalósulását nem nézhetjük tét
lenül. Nem élhetünk önmagunknak, Isten rajtunk keresztül mások 
üdvösségét akarja munkálni. Az egyes emberekért való szolgálatunk 
közben szüntelenül Istennek az egész világot átfogó üdvtervét kell 
szemünk előtt tartani!

Most már szembenézhetünk a mind gyakrabban felhangzó kér
déssel : ,.Véget éri a misszió ideje?”  Nem! Nem ért véget! Igazat 
adunk a tambarami világkonferencia (1938) megállapításának: „A  
misszió kora nem bezárult, hanem valójában most kezdődik. Isten
nek tetszett áz elmúlt 150 évre áldást adni. amit a missziói mezőkön 
alakult’ egyházak sokasága bizonyít, de tetszett Istennek rámutatni 
az út további szakaszára, hogy a misszió eljusson az érett férfiúság 
állanntába.' ’ Keresztelő János Krisztus Urunkkal való kapcsolatát 
így határozta meg: Néki növekednie kell, nékem pedig alább szálla- 
nom. A misszió útja ma a megalázkodás útja. Nem az emberek, n.eín
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a helyzet előtt, -hanem • Isten ’ előtt. A világmisszió tekintetében is 
mindén linktől meg akar fosztani, hogy egészen ő legyen, mindenünk. 
Mindenektől megfosztva tudunk mindent. Tőle várni.

Ferenczy Zoltán

Á hitbeli megfásulás —
újszerű megvilágításban

Úgy a 'hitvallók, mint a lelkipásztorok tapasztalatából tudjuk, 
hogy vannak a keresztyén ember életében nehéz megpróbáltatások 
•a lélek számára. Rászakadhatnak szegényes és kietlen órák és idők 
olyan emberre is, aki szívének mélyéből és őszintén' kívánkozik Isten
hez és olykor beállhat a hitbeli életnek teljes elernyedése és kimerült
sége. Úgy látszik, ez ellen a veszély ellen nincs biztosítva senki sem. 
sőt gyakran leginkább a legértékesebbeket lepi meg. Azért nem 
szegyei n i való, ha. az ember önmagáról hasonlókat ismer be.

Heiler Friedrich marburgi teológus az imával foglalkozó vallás- 
történeti fejtegetésében (Ernst Reinhardt kiad. München 1920., 
rámutatott arra, hogy a szív eLLanka dósáról szóló panasz, valamint 
az, hogy' elhervad minden vallásos érzelem és hogy unják á szentek vilá
gát, gyakori jelenség még a „keresztyén vallás klasszikusainál is " . 
Claivaux-i Bemát, Seuse Henrik és a spanyol miszticizmus alakja,- 
Teréz az ilyen belső ínségről nyíltan beszéltek. Luther, Pascal és. 
Kierkegaard előtt nem ismeretlen ennek a megfogyatkozásnak a bá
nata.

Előfordulhat, hogy -valamelyik nap ott tartunk, hogy szá
munkra, mindaz, ami keresztyén, már nem jelent semmit, sem a, 
teológiának, sem a liturgiának a. tormájában. Az igen gyakran hal
lott bibliai igék, mintha élettelenek volnának. Forgatjuk ugyan az 
Útmutatót, a. Bibliái, a háziak itaitot a. gyermeknevelés szempont
jából megtartjuk ugyan, de mindez olyan, mint a motor üres járása.. 
Mindez már nem indítja meg szívünket. Ezzel a személyes imád 
hozáshoz való kedvetlenség kéz a kézben szokott járni, még az úr
vacsora. iránt való közömbösség is. hem ritkán minden keresztyén 
erény ellen irányuló és észrevehető ellenszenv, mert ezek az erények 
egyhangúaknak, unalmasaknak, meg túlságosan rendeseknek tűn
nek fel

xVz ember eltompuítságában és bosszúságában önmagának teszi 
fel -a kérdést; Vájjon miért nem tudom Istent, úgy szeretni, mint 
azelőtt ? Különösen nehéz az ilyen pillanatban úgy cselekedni, mint
ha az ember szeretné Istent, holott belsőleg minden elhalt. Ha ilyen
kor legalább hallgathatna a lelkész! Azonban szolgálatra továbbra 
is kötelezve van. Haldoklók és betegek elvárják a. vigasztalást és a 
gyülekezet, igényt tart a segítségre és erősítésre a gyorsan közeledő- 
vasárnap prédikációja révén.
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Először is tegyük fel a kérdést: Hogyan ketetkeehetik a keresz
tyén ember életében a vallási kedvetlenségnek ez az állapota ? Lehet
séges, hogy a szív kiszáradását az embernek Istentől és parancso
latától való elszakadásában kell keresnünk.

Ha az ember hosszú éveken keresztül az Isten kegyelemében 
és nevelésében részesült, majd hirtelen és vad mámorban fellázadva « 
és felháborodva minden'isteni rend ellen mindezt magáitól eldobja, 
bizony nem lehet csodálkozni, hogy ez a konfliktus behatol a. szív 
mélyébe ás békességét alaposan megzavarja. Gondoljunk olyan hely
zetin, amilyet; llaupt.mann Uerha.it megreiidítően vázol „Soanai eret
nek ” -ében (Ketzcr von Soana). Ott. egy pap szerepel — lehetem 
evangélikus lelkészről is szó —  és megtudjuk, hogy forró, azonban 
mindenképpen helytelen szerelme teljesen lerombolja hitét és hiva
tásánál; ethoszát. úgy belsőleg, mint külsőleg.

Mindamellet nem lehet a vallási kedvtelenség folyamatát csu
pán abban a formában összefoglalni, amely a szekuláris és nihálisz- 
tikus istentől való elszakadásnak a. következménye.. Hiszen hallottuk 
már: a, lelki elszánt dús és kietlenség megtámadhat olyan embert is, 
aki egyáltalán nem óhajtja a keresztyén igazságot tagadni és let-i- 
pomi. Nem is volna szabad az ilyen embereket kínozni titkos bűnét 
feltárni igyekvő iúkvizitorikus kérdésekkel. Hiszen a szárazság és 
nyomorúság állapotában ez a legmélyebb bánat: az ember egyál
talán. nem is akar elszakadni istentől és semmiképpen sem érti. 
vájjon miért annyira halott és élettelen benne minden.

Keressük tehát tovább ennek a. fájdalmas folyamatnak az okait. 
Igen gyakran tűnt fel, hogy vallási elbágyadás visszahatásként lép 
tél az Istennel való találkozás különös élményére.- Az egyház nagy 
ünnepei után, amikor énekeinek nagy gazdagsága áradt reánk és az 
ünnepi istentiszteletek bőségével találkozhattunk, vagy pedig a. kon
ferencia után, amely bennünket kivont a szürke napok befolyása 
alól, különösen nagy veszély, hogy beáll az el kedvetlen edés és az 
elszegényedésbe való sülyedés. Úgy tűnik fel. mintha, röptiben. át
hágtuk volna Istennel való élményünkben azt a határt, amely meg
szabja sorsszerű és teremtésbeli struktúránkat, aminek következ
tében szomorúságba cs elhidegüléshe való visszaesésünkkel kell lakoz
nunk. Ebből fel ismerhetjük, hogy nem. csupán a gyomrainkat táplál
hatjuk túl,'ami egészségünkre rossz .határnál van. Van élményszerű, 
szellemi és lelki , gyomortúltáplálás'' is, ami belső emberünk' meg
betegedésére vezet bet.

Elég gyakran akad olyan hittestvér is, aki ebben a tekintetben 
mérhetetlen teherbíró képességgel rendelkezik. Van azonban vallási 
téren igen érzékeny lelki konst.ituciójú ember is, akinek a, számára, 
émelyítő a. neki szánt vallási túlteljesítmeny és élvezet. Az ilyen 
emberek azért nem rosszabbak. Nem volna szabad megvetni az! ilyen 
embereket azért, mert kisebb a kapacitásuk a vallási táplálkozás te
kintetében.

Elismerten tekintélyes teljesítmény. ha. valaki egy héten belül 
28 matematikai órát ad. Ugyanennyi hittanóra egyszerűen felül van
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nem annyira, a ‘biológiai és hangulati erőnkön, hanem mindenek- 
előtit a lelki erőn. Sok lelkész a Szent Estén szinte „holt szív” —vel 
fejezi be a húsz, de még annál is több karácsonyi ünepélyt az aggok 
otthonában, szeretetotthonokban, és ifjúsági csoportoknál st>b., ahol 
persze kénytelen volt beszédet mondani.

Ez a lelki megerőltetés visszanyúlhat egészen a gyermekkorba. 
Persze az ifjúság mai nevelésénél nagyobb veszély forog fenn abban 
a tekintetben, hogy elvilágiasodás áll be, mind e mellett nem huny
hatjuk be a szemünket, hogy ne lássuk, még ma is van a keresztyén 
életnek elég sok törvényszerű és örömtelen megnyilvánulása.

Hányszor felel meg a keresztyén ház, különösen atnikor ezt a 
jellegét tudatosan szeretné megőrizni, inkább a zsinagógának és a 
törvénytekercsnek, mint az evangéliumnak és Isten országának !

Mindenek előtt önmegtagadásofckal és tilalmaikkal él az ilyen 
ház, a fiatal ember dúsan kap vallásos kosztöt és túlságosak a köve
telmények is vele szemben, aligha marad egy kevés hely arra. hogy 
örvendezzen a gyermek és alig van módja, hogy természetes lehessen. 
_\ lelki gondozás az olyan embereknél, akik vallási elkedvetlenedés- 
ben szenvednek, sok esetben megállapította, hogy a gyermek- és az 
ifjúkor bizonyára jónak vélt, azonban kevésbhé sikerültnek mond
ható módon zajlott le, túlságos elnyomottságban és elzártságban. 
Ilyen esetben a hitéletben<megnyilvánuló bágyadtság sokszor azzal 
magyarázható, hogy az visszahatás a vallási múlt túlterhelésére.

Arra is kell ügyelnünk, hogy olykor egy egész nemzedéklánco
lat bizonyos időre pihenni szeretne,, hogy a következő nemzedék majd 
új frisseséggel tovább haladhasson. Tudjuk a mélylélektan alapján, 
hogy lelkünk semmiesetre sem magárahagyott valami. Lelkűnknek 
része van ősi öröklésben, azoknak a nemzedékeknek az élményeiben 
és bajaiban, akik előttünk jártak. Ha ezek önmagukkal szemben 
túlzott követelésekkel léptek fel és helyt adtak mások túlzott köve
teléseinek, nincs azon mit csodálkozni, ha nálunk, vagy gyermeke
inknél az enyhülésre, kímélere és a pihenésre irányuló vágy észre
vehetően és élénken jelentkezik.

Maga a test is gyakran okozója a vallási elbágyadásnak. Az 
emberi szellem olyan viszonyban van a testtel, mint a zenész hang
szerével, vagy így is lehetne mondani, mint a gépkocsivezető a kocsi 
karosszériájával. Az igazi zongoraművész még egy ócska és agyon
játszott vendégfogadói zongorán is tud bámulatosan játszani. Első
rendű gépkocsivezető ócska tragacsot is képes lehetetlen rögökön átve
zetni. Viszont érvényben van a dolognak a másik oldala is : Egy zenészt 
hányszor gátol tehetségében, hogy nem kielégítő hangszert adunk a 
kezébe, melyen a legjobb akarattal sem képes tiszta hangokat ki
csalni. Különösen keresztyén embereknél gyakran fennforog az a 
veszély, hogy alábecsülik a biológiai folyamatok óriási kihatását a 
szellemi-lelki élein . Az örökkévaló teremtő Isten maga a legszorosab
ban fűzte össze szellemi életünket a testi élettel. Ebben a tekintet
ben is érvényes: Amit Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válasz- 
sza! A testből sokkal több lelld baj származik, mint ahogyan azt 
általában sejtjük. Ennélfogva éppen minekünk, teológusoknak sokkal
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nagyobb mértékben kellene a testi dolgodé iránt érdeklődni, mint 
ahogyan megfordítva ma az orvosok örvendetes módon teljesen szo
katlan mértékben szentelik figyelmüket a lelki tényezők hatásának, 
amelyek a testi életben is észrevehetők. Az az ember, akinek állandó 
szorulása van, akinek helytelen táplálkozás folytán 'rossz a vére és 
akinek a mirigyei nem működnek kielégítően, ne csodálkozzék azon, 
ha pala egyszer a, vallási ellamkadás és elbágyadás nagy erővel jelent
kezik. Zuhany, napozás es Kneipp-kura, bogyó és szöllő az ilyen eset
ben sokkal hasznosabb, minit a lélek masszírozása és a térítő prédi
káció.

Amikor elérkezik az elfásatásnak és a megszáradásnak az ideje, 
az ily módon megbénult embert erkölcsi imperatívusakkal szoktuk 
büzdítgatni, Többé-kevésbbé nehézkesen érdeklődünk kettős élete 
tévelygése iránt, amiből a vallási rosszkcdvűség és szárazság szár- 
mazhatik. Felhívjuk az istentiszteletek gyakrabbi látogatására, a. 
Biblia buzgóbb olvasására, hűséges és odaadó imádkozásra, valamint 
az egyházi életben való intenzívebb részvételre. Holott be kellene 
látnunk, hogy az ilyen lelkipásztori tanácsokkal nemcsak hogy nem 
orvosoljuk a vallási közömbösséget, hanem még fokozzuk és rosszab
bodást idézünk elő. Ha ebben az irányban' fokozzuk követeléseinket,, 
kényszerűen fokozódik a betegség is, ugyanúgy, mintha egy cukor
bajost, aki gyengélkedik, marcipánnal és tésztafélékkel akarnánk 
etetni..

De mit csináljunk' akkor, ha a javulás megszokott formái cső
döt mondanak és szóba se jöhetnek? Az igazi lelkipásztor és lélek
gyógyász számára a diagnózis és a therápia szorosan egymásra van
nak utalva. Amit a vallási kedvetlenség legmélyebb okaiként felis
mertünk, az mutat utat e fájdalmas állapot kiküszöbölésére. Ismét 
be kell ismernünk: lehetséges, hogy az Istenben való öröm elvesztése 
az egész életünk mély benső rendezetlenségével függ össze. Ebben 
az esetben semmi másra nem szorul az ember, mint alapos rovan- 
esolásra gyónás formájában, gondos lelkigondozási, vagy pszicho- 
terapeutikus tanácsadás formájában. Amikor elhangzott mind azT 
amit az ember magában elfojtott, elnyomott és eltitkolt, amikor 
mindezt megvallotta, megbánta és az abszolucióban bocsánatot nyert 
rá, akkor csodálatos szabadulás szokott bekövetkezni. Az. ember ismét 
örülhet Istenének, van kedve Istent dicsérni, jelenlétében élni és 
minden közömbösség és rosszérzés úgy eltűnik, mintha elfújták 
volna. De mégis óvakodnunk kell attól, hogy csupán ezt az egy utat 
tekintsük a vallási kedvetlenség orvoslására.

Bizonyos esetekben például vallási táplálkozás tekintetében egy 
kis koplalást kell beiktatni. Néha ' lelkipásztori feladat lehet, hogy 
valakinek azt mondjuk: Bibliádat bizonyos időre tedd félre, ne 
szaladgálj minden összejövetelre, imádságodat rövidítsd meg, mondj 
le kötelező teológiai olvasmányaidról, míg újból nem jelentkezik 
iránta éhség és az Isten eledele iáiból nem ízlik. Bizonyos bátorsá
got. követel az ilyen tanácsadás. Mert ilyen esetben állandóan szá
molni kell azzal, hogy felháborodott hangok kórusa hangzik el azok
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részéitől, akiit 'saját., váJságnáilküli életükből -kiindulva semmif éle 
megértessél nincsenek az iránt. ami jólesik a meggyengült és kimerült 
testvérnek és amire ilyenkor szüksége van.

Azonban petsze nem elég a lelkileg elbágyadt embert a vallási 
túlterhelés megnyilvánulásaitól eltiltani. Sokkal fontosabb, hogy 
pozitív támogatást kapjon és mindezt nyomatékosan azzal a célki
tűzéssel, hogy általa az elhasznált embert ismét Istennel való élő 
kapcsolatra tegyük fogékonnyá.

Jelenleg ugyap sokat beszélnek az ideges megbetegedések -ese
teiről é̂s azon vannak, hogy az ilyen betegségben szenvedőket meg
gyógyítsák. Viszont nem látjuk eléggé világosan korunk neurotikus 
ássíjellegét. Xemesaa az vagy emez szenved ma neurózisban egy 
sereg pompás egészségnek örvendő kortársa között. Nem, korunk 
teljes egészében neurotikussá vált. Hz alatt a teher alatt többé-ke- 
vesbbé mindnyájan szenvedünk. Ez alól nem képeznek kivételt sem 
keresztvén köreink, sem papságunk.

.Miben áll korunk kollektív megbetegedése, amelynek következ
tében a vallási,kedvetlenség és elbágvadás szintén jelentkezik? C.G. 
Junk kimagasló eredményei alapján és a Biblia valóság-szemléletétől 
vezettetve, az életkén tel en siVnek a legmélyebb gyökereit manapság 
a- létteljesség (Seinsfülle) nélkülözésében, az egyensúly elvesztésében, 
valamint kiegyenlítődés hiányában tudom látni.

Az etetnek a nagy polaritásait a -Biblia első lapjai mind meg
lepően világosan kifejtik. Amikor elhangzik: Kezdői ben teremte Isten 
az 'eget és a földet, megteremtette a visibiliákat és invisibiliákat (a 
láthatókat és a láthatatlanokat) itt már mindaz, ami érzéki és szel
lemi mint életet betöltő tényező egymáshoz viszonyítva szerepel. Az 
emberről nagyon egyszerű mitikus kifejezés jelenti ki. hogy a föld
nek és isten leheletének összekapcsolása által létesült. Ez által két 
világnak a. polgárai lettünk és ezért az élet értelmének csak akkor 
tudunk igazán eleget tenni, ha egyformán komolyan vesszük úgv 
testi életünket, mint az Istennel való kapcsolatunkat.

Emberi létünk testi-szellemi teljességében pedig a nemek titok- - 
’Mtos  ̂kettősségében jelentkezik: „Teremte tehát az Isten az embert 
férfiúvá és asszonnyá és monda nékik: Szaporodjatok és sokasod
jatok” . Továbbá - isten teremtő müvén a munkának és ez ünneplés
nek a ritmusa húzódik végig és ebben az üdvös váltakozásban része
süljön az ember is.. ..És elvégeztet ék az ég- és a föld. és azoknak min
den serege es megáhlá Isten a hetedik napot, és ine<»szeotclé azt, 
mivel, hogy azon szűnt vala. meg minden munkájától, melyet, te
remtve szerzett- vala Isten.”

brr mindenül* a legnom.oásabb összlmn°\ lép eühénk. Természet 
és szellem test és lélek, érzelem és értelem férfi és nő. erőfeszítés és 
pihenés isten terem-tő működésében egymásra találnak és életteljes- 
cgyséog'é válnak.

De mit csináltunk belőle! Elveszítettük a teljességet és az egész 
séget és szörnyű egyoldalúságunkban elsatnynltnnk és megánereved 
tünk. Itt van a naturalista ember, aki már tisztán vegetatív módon
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akar élni, amikor is evésen, ivésőn, alváson, emésztésen és élvezésen 
, túlmenően magasabb eéílri tűzések ismeretlenek előtte.

Viszont ne nézzük mindig csalt a. naturalista tévelygést, az em
beri életben. Legyen nyitott szemünk az elferdítések és eltorzulások 
másik oldala számára is ! Nem fenyeget-e főleg minket ma a termé
szettől való mindinkább terjedő elidegenedés? Túltenyésztettük a 
szellemet, már csak absztrakt fogalmakban tudunk gondolkozni, nem 
pedig szemléltetően. Ki egészséges még köztünk, ki tud még aludni 
és emészteni anélkül,hogy mesterséges szereket ne venne igénybe? 
Ki játszik, vándorol és muzsikál még gyermekeivel? Mindannyiun
kat felemésztett a hajsza és nyugtalanság. Nem találunk időt csendre 
és pihenésre. Kultúránk túlságosan egyoldalúan a férfi-szellem al
kotása. A női, anyai elem alig érvényesül. Holott, hatnia 
kellene a férfi életén* is* fogékonyság, meleg szeretet és intuitív erő 
formájában.

A hitbeli elernyedés okai szintén az életnek a lét-teljességétől 
való elszakadásban rejlenek, amely létteljességbe Isten állított bele 
bennünket, és amelyhez vissza kell találnunk.

Az u.n. „dialektikus teológia" talán hajlamos mondani; a val
lási kedvetlenség problémája nem érdekes, mert az Istennel való 
találkozásban végkép nem lényeges, vájjon érezünk-e valamit ilyen
kor, vagy sem. Elég, ha Istennek az ő igéjében tett Ígéretéhez tart
juk magunkat, ha e mellett nem is erezünk meg semmit sem az Ö 
hatalmából. Sőt. a hit sohasem nyilvánul meg jobban, mint az érzés- 
felen hitnek a formájában. Ez a megállapítás némi tekintetben he
lyes. Előfordulhat. hogy bennem minden élettelen és halott és mégis 
minden gyengeségemben és lelki szegénységemben ragaszkodom ke- 
resztségemhez, amelyben számomra kész a biztatás hogy Isten gyer
meke vagyok. És mégis hamis álláspont, ha abból a. tényből kiin
dulva, hogy a hit érzéseden is lehet, azt következtetem, hogy marad
jon is meg nyugodtam érzés nélkül. Aki akár mint lelkész a szószéken, 
akár mint hallgató a. szószék alatt ismeri az érzéketlen színtelen, 
fénytelen prédikációk egész nyomorúságát és „az Istenről szóló szá
raz értekezések" nvomorúságát, az nem kívánhatta soha hogv ezt 
az állapotot ia keresztvén élet normális állapotának fogadtuk el. Ellen
kezőleg, semmi sem kívánatosabb, mint az hogy mint teológusok és 
mint keresztyének egyaránt újból és híjból kikerülhessünk ebből az 
aszályból

Ezért rá kell még mutatni az egyes ember lelki aszályának a 
leküzdésére. Meg ne ütközzék azon senki sem. ha tanácsaink java
részben nem egyházi jellegűek. Ha a vallási kedvetlenség erkölcsi 
túlterhelésből származik, akkor azt azoknak az utaknak a megsza- 
porítása által nem. igen lehet gyógyítani, amelyek ezt a nyomorú
ságot kiváltották. Az első, amire szükségünk volna, az új, jobb viszo- 

7 nyúlás az élet természetes alapjaihoz. A  test törvényeit, a föld erőit 
nem szabad figyelmen kívül hagyni és elhanyagolni. Tiszta, eledel, 
tiszta bőr, bőséges alvás, lélekzésie való nevelés, kerti munka, séták
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és alkalmilag böjtölés szívügye annak az embernek, aki a hitbeli el
ernyedés gyötrő betegségében szenved.

Vagy haladunk a természettel, amely Istennek ajándéka az 
emberek számára, és ebben az esetben élni fogunk. Vagy a. termé
szet eüén haladunk és ebben az esetben mindig legyőzőitek, vesztesek 
maradunk. Isten szent és nagy dicsősége nem mentesíti a megtér- 
teket és kegyeseiket sem teremtési rendeléseinek érvénye alól. Meg
rendítő látni, mennyi a testi és lelki betegség pont, a felébredtek és 
hívők sorában. Kunok az oka az egyoldalú spiritualizmus, a platoni- 
kusan és hellén módra megfertőzött keresztyénség, mely úgy tesz, 
mintha Istennél minden csak a leiken múlna, nem pedig ezeken az 
értékeken is: test, természet és föld, amelyekbe teljes exisztenciánkkal 
bele vagyunk ágyazva.

A  biológia tiszteletben tartását, mint második kövesse a nagyobb 
mértékű szabadság és játszi vidámság az életben. Valamennyien még 
mindig túlságosan ünnepélyesek, túlszigoníak és túlkomolyak va
gyunk önmagunkkal, feleségünkkel és gyermekeinkkel szemben. Sok 
mindent veszünk tragikusan és megterheljük magunkat és otthoni 
életstílusunkat gyakran feleslegesen túlzott követelésekkel és elő
ítéletekkel, amelyek senki számára örömöt írem okozhatnak. Miért 
engedünk meg magunknak oly ritkán üdülést, pihenést, miért 
hanyagoltuk el anyira ifjúkorunk kedvtelését, vagy talán el is felej
tettük teljesen 1 A német ember túlsókat alkot, ezért kelt olyan le
strapált, rosszkedvű, nehézkes és humortalan benyomást.

A  keresztyén egyháznak és lelkigondozásnak a feladata lenne 
hatni ez ellen azáltal, hogy rámutat azokra az életerőkre, amelyek 
a. csendben és a hallgatásban, a játékban és az ünneplésben születnek 
meg. Ehelyett az egyház ennek az állati komolyságnak lehetőleg az 
élére áll és időbeli és örökkévaló jutalmat igéi* a kötelesség-atléták
nak 1 Nem csoda, ha így a vallási kedvetlenség és elbágyadás első
sorban a saját soraiban terjed el. A  némileg lelkileg egészséges em
bereknél tulajdonképpen nem nagy dolog, hogy leküzdhessék. Már 
elég talán egy szürke nyári ruha az állandó fekete helyett, elég egy 
kis utazás, egy kis szünet az alkotásban, egy kis hangverseny zene
kedvelő barátok körében és újból megindul az öröm áramlása Isten
ből, igenis Istenből. Ez az egyszer elveszett örökkévaló öröm 
azonban sohasem áll be újból ha a természet hajtogatása, a törvé- 
nyoskedés sötét szelleme és köteles teljesítményre való gondolás a 
felkínált mentő gyógyszer.

Bizonyos, lehet, a, vallási kedvetlenségen egyházi természetű élet- 
szabályokkal is segíteni. Ki fog derülni, hogy a, musica' sacra a vallá
sosan kimerült embert jobban felfrissíti és jobban megvigasztalja, 
mint bármii ven kiváló teológiai eszmetermék. A szent képek általá 
ban jó hatással vannak az elbágyadt lésekre. Modern bibliafordí
tások —- mint pl. a Pfáfflin-féip — . amelyek a Szentírás igazságait 
teljesen új módon közük, a szikkadt embert közvetlenebbül, szólít
ják nxeg. mint a megszokott szöveg, különösen, ha az összefüggésben 
van az ifjúságnak a hitoktatásból és konfirmációi oktatásból, származó
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negatív emlékeivel. A  keresztyén hit nagy alakjainak az életrajza 
nem egy elhalt lelket ébresztett új életre. Itt is a valóságos élét 
képekben rejlő ereje az, ami hathatósabban hat az elfáradt lélekre, 
mint az igazságnak minden absztrakt tartalma, akármennyire, érvé
nyes és értékes is az.

Aki a vallási kedvetlenség nyomorúságos állapotát nem ismeri 
a saját tapasztalataiból kifolyólag, annak nehéz lesz ezeket a fejte
getéseket megérteni és helyeselni. Aki azonban már egyszer keresztül 
ment gz ellndegülésnek és a. kiellenségnek ezeken a völgyein, az az itt 
említetteket nem fogja teljesen mellékesnek találni. A  vallásos ked
vetlenség különleges kísértés. Nem lehet úgy megközelíteni, mint ahogy 
példának okáért a népmisszió a kicsapongás, a paráznaság és a csa
lárdság ellen küzd. A  vallási kedvetlenséget nem az elhanyagolás 
eredményezi, hanem a vallási kötelesség túlfokozása. Ahol föllép, ott 
a kegyes ember tulajdonképpen mindig Istenért buzgóikodott, de 
nem okosan. Az örömtelenné lett embert be kell állítani a megszen
telt természetességbe, akkor kezd élete fája ismét új leveleket haj
tani és édes gyümölcsöt teremni.

Végül még valamit el kell mondani. A modem lélekgyógyászat 
alapmeggyőződései közé tartozik, hogy a. neurózis nemcsak szeren
csétlenség, hanem egyidejűleg mindig jótékony láz is. A  neurotikus 
ember nem csupán szegény flótás, aki iránt részvéttel kell lenni. C) 
egyben olyan ember, aki arra jött rá, hogy valami nincsen rendben 
életünkben és együttélésünkben, egyhazunkban és kultúránkban. Ez 
alatt szenved ez az ember és baját helyettesítőként hordozza sok más 
helyett, áld egyelőre még nem vett észre semmit sem. A  neurotikus 
ember a már beteg sok még-nem-beteg közül, akik még válság előtt 
állnak.

Ezen felismerést, amely a modern gyógyászati nézetek köz
tulajdonába tartozik, szabad és kell alkalmazni a vallási kedvetlen
ség problémájára is. A  vallási kedvetlenség egy megtapasztalt csa
lódás eredménye, mivel hogy egyházi-teológiai írásmódunk, beszé
dünk és cselekvésünk annyira fénytelen lett. Ila. az egyházban az élet 
virágzó kerthez hasonlítana jókedvű szolgálattal, énekléssel és dicsé
rettel, elő sem fordulhatna, hogy oly gyakran fáradság, szárazság 
és unalom támad meg bennünket. Viszont a vallási kedvetlenség rá
mutat. arra, hogy valami megbetegedett a. Corpus Cristianumban.

Felelőség hárul közöttünk mindenkire, vájjon az egyháznak^ a 
világban való létezése által ajándékban, vagy pedig megterhelés
ben részesülnek-e az emberek. Nincsen kizárva, hogy a vallási kedvet
lenség a jövőben még nőni fog. Ez az eset akkor fog bekövetkezni, 
ha nem akarunk tanulni a meglévő tünetekből, ha úgy folytatjuk, 
hogy a teológiában az intellektualizmust ápoljuk és ha a törvényre 
támaszkodó előírásos magatartás kiépítésén fáradozunk. Viszont talán 
a kegyesség megfáradt, kellemetlen érzései figyelmeztetésül szolgál
nak nekünk, hogy nekiinduljunk új lehetőségeknek, új szabadságra 
és új teljességre.

D. Dr. Köberle A. cikke. K özli: Buchalla Ödön.



Bibliai fogalmak tárgyalása 
a bibliaórákon

Bevezető.
Bibliaóráink megclevenítéséről újabban sok szó esik Méltán 

iiiei-t semmiképpen sem lehetünk megelégedve a gyülekezeteinkben 
loiyo szokványos formájával. A bibliaórának többnek kell lenni 
mint egy homiliaszerü kisebb prédikációnak. A bibliáéra akkor biblia- 
óra, ha az a Biblia tanulmányozásába visz bele. Hála legyen Istennek, 
hogy szinte mindenütt akadnak gyülekezeti tagok, akik kívánnak is 
melyebben belemerülni a. Biblia lehető teljes megismerésébe és meg- 
ertraeuc. Ezek a híveink a; Biblia forgatása, közben hamarosan reá 
jönnek arra, hogy a vasárnapi perikópák, bármily jól vannak is 
•osszevalogatva, csak egy töredéke a Bibliának. Vágynak összefüggő 
nagyobb szakaszok, sőt egész könyvek tüzetes magyarázatára. Szívesen 
veszik, ha hétről-hétre előre tudják, mi következik az igéből. Hálásak, 
ha. alkalom adatik kérdések fölvetésére s azok közös megbeszélésére 

' Va lóságos kis munkaközösséggé válnak így a bibliaórák.
Az alábbiakban azt a probákeozasomat mutatom be, amelyre 

bivaly a Filippi-levél hibliaórai feldolgozásával kapcsolatosan gon
doltam elsőízben. Kiragadtam a levélből néhány fontosabb fogaimat, 
segédeszközök segítségevei, de mégis önállóan tanulmányozni kezd
tem az egész Bibliának idevágó mondanivalóját, az eredményt papírra 
vetettem, majd sokszorosított formában a bibliaóra résztvevőinek 
kezébe adtam.

szövegben láthatóan különböztettünk a pontokba foglalt téte
lek es a. bővebb bibliai, igazolás között. A  tételekbe bele van sűrítve 
egy-egy bibliai fogalom tartalma. Ezt jó többször felolvasni, sőt 
tanácsos yolna_ emlékeltefni. A bibliai igazolás nem puszta igehelyek 
felsorolásából all, hanem szükséges csoportosítás és némi exegesis is 
járul hozzá. Ezeket az utóbbi, szakaszokat mindenesetre közös mun
kával kell feldolgozni, lehetőleg minden igét kikerestetni, megbeszélni. 
Ha nemcsak átfutjue, hanem feldolgozzuk az anyagót, akkor bizony 
1 Wz óra is kell hozzá. Talán nem lenne szerencsés sorozatosan 
isak ilyen bibliaorákat tartani, de lehetne időnkint egy-egy ilyet is 
beiktatni a folyamatos bibliamagyarázatok, közé.

Alit várhatunk tőle? Nemcsak azt, hogy újságával tarkítja a 
bibliaórák egyhangú sorát, hanem-főkép azt,' hogy a mélyebbre vá- 
gyakozók sokat, tanulnak, a bibliai tanításban megerősíttetnek össze
függéseket meglátnak, szilárdabbá válik lábuk alatt a Biblia'földje.

1. H álaadás
• V adni annyit tesz, mint föltekintewi minden jó adomám/

e.s tnneletrs ajándél Atyjára, a Teremtő gazda a Istenre (V  ö 
Jak. 1. 17.)
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Miuck'n jó, amit bírunk. Tőle van: az élei, a kenyér, az oltalom. Nem 
szabad hát szemünket magán az adományon •felejteni, hanem lö l  keli emelni 
.azt az ajándékozó Istenre. • ■

2. A hálandó ember a kicsiny adományban a nagyobb ajándék 
zálogát látja, a saját szükségében Isten . segítségének nagyszerű akkui
mat.

így adott hálát Jézus Krisztus az ötezer ember megvonidógelióse előtt 
néhány kenyér és hal teleti (Mk, 6, 41.j; az úrvacsora szerzésekor a kenyér 
és bor felett (Mk 14, 22— 23.); Lázár sírjánál előre a feltámasztás csodájáért 
Un. 11. 41.),.

3. A  háládatlan ember Isten ismeretében megsötétül s egyre ■ 
inkább csak bűneikben el, amikért nem lehet hálát adni.

Pál apostol a Római levél első fejezetében nxetttheteüienneik mondja a. 
pogányokat, mert jóllehet Istent a teremtésből] megismerhették volna, Néki 
mégis hálákat nem adtaik (2 1 . v.); ezért érteim ők meghomályosodioiit, szívok 
ímegsö tétedéit úgyaunyira, hogy múlandó embereknek és négylábú, sőt csúszó
mászó állatoknak képmását imádták.

I. Ttm. 4, 4. versében az apostol azok ellen szólván, akik .bizonyos été' 
lektől szigorúan tartózkodtak, megállapítja, hogy semmi sem megvetendő, ha 
hálaadással tudnak élni vele, Éhből világosan következik, hogy, amiért hálát 
adni nem tudunk, az bűn.

4. Mindezért a Szentírás számtalanszor buzdít bennünket a hála
adásra, sőt Isten nevének dicsőítő rnagasztalúsára.

A zsoltárok az örvendező hálaadás hangján íródtak. Hálával adózzál 
Istennek (50, 14.); magasztaljátok az Ural (100, 1; 107, 1; 118, 1 .); áldjátok 
az 5 nevél (06. 2.); ménjét dk be az ő kapuin hálaadással (100, 4.!. Az Üjsizö- 
vatségben Pál apostol ismétli minduntalan: Hálákat adjatok mindenkor min
denekért' (El. 5, 20.1,; hálával zemgedezzetek a ti szíveinkben az Urnák
íK o l 0, 10.).

Isten névéinek áldása, dicsőítése, ni:agnsztalá.s<a nem egyéb, mint maga
sabb fokon való hálaadás. Hálál adni (még egyszerűbben: köszönetét mon
dani) leginkább azért 'szoktunk, amit személyesem metglapaszluMunfc, ami éppen 
nekünk nyújtott segítség volt. Az Ist- n nragnsztalásárrak éneke áronban felül- 
emelkedik magunkon a világteremtő, fenntartó, gazdag és bölcs Isten minden 
művének a dicséretére. S erre képesek lehelünk akkor is. amikor magunk 
megverel tetősben vagy nyomorúságban vagyunk. így dicsérte Istent Pál és 
Sitás Hippi börtönében láncok közölt (Csel. 16, 25).

2 . Ö r ö m
3. Az egész Újszövetséget betölti az evangéliumnak vagyis a 

Jézus Krisztusról szóló örömhírnek ujjongó szava. A próféták által 
jövendölt messiási idő beköszöntött: Jézus Krisztus eljött, prédikálta 
Isten országát, hatalmasan cselekedett, meghalt és feltámadott : 
mindezzel a bűnös embernek bocsánatot; a h aláír a-ít éltnek üdvösséget 
szerzett.

A betlehemi mezőn éjlszakázö pásztoroknak nagy örömet hirdetett az 
angyal (Lk. 2, 10). A  keletről jövő bölcsek, mikor meglátták a csillagot, igen 
nagy örömmel örvendeztek' (Ml. 2, 10). Jézus magamagá! vőlegényhez hason
lította, a tanítványok seregét pedig menyegzőn vigadó násznéphez; nem illik 
hozzájuk a böjt (Mk. 2, 19,'.. Böjt és himbámat náluk örömmé kell hogy le
gyen: megkent fejjel, megmosott orcával, mintegy üiin;pre menők térnek meg 
az Istenhez (Mt. 0, 16— 18). A prédikáló Jézus boldogságot hirdetett a lelki
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s^cnyeknok. (Ml. la). Az Isten országát nem egyszer lakomához, sőt lako
dalomhoz hasonlította (Mt. 22, 1— 14; Luk. 14, 10— 24: Ml. 25, 21). Az elve- 
szett juh, az elgurult drachma és a tékozló fiú példázataiban (Luk 15; Isten 
oromét festi meg a megtérő bűnösökön. Jézus kereszthalála egy rövid időre 
^ e t t e  őreitől a vőlegényt (’Mfc. 2, 20), örömük szomorúságra fordult, de 
c^cUUiogy unnál -diada masabb örömmé legyen számunkra a feltámadása ÍMt.

«: Jn 20, 20) és mennybemenetele (Lk. 24, 52).
\  A k{  a Jézus Krisztusról szóló örömhírt hittel befogadta, szün

telen örömben el. Sem félelem, sem Ínség, sem szenvedés, még a halál 
sem veheti el tőle hitének s mennyei reménységének öröméti 

.... Mindenkor örüljelek (I. Thess. 5, Ifi); örüljetek az Orbán mindenkor 
i * u- ,0 41 ~  lrJa az «postok Ennek a  felszólításnak magyarázata nem abban 
van, hogy a keresztyén ember élete nyomorúság nélkül való a viliágban, hanem 
egyedül abban, lrogy öröme bizonyos jövendő reménységén nyugszik Róm. 
t 4 12:. m rí™ él,y*égben önveudezők legyetek; Róm. 15, 13: a reménységnek 
Istene töltsön be titeket minden örömmel. A  gyülekezet tagjai Jézus Krisztus 
m^jelenését, missza jövetelét várják; ezért örvendeznek kibeszélhetotlien és di- 
csoult örömmel (I. Pét. 1, 8). Hiszik, hogy örömre fordul szomorúságuk is 
ÍJ ", 16, 20). Kiváltképpen tudnak örülni a Krisztusért való szenvedéseiknek, 
üldöztetéseknek (Mt. 0, 12; I. Pél. 4, 13), mert erre Jézus ígérete szerint 
mennyei öröm jutalma vár

__ & A  keresztyén ember örömmel fogadja Istennek minden földi 
ajándékát, de legfőbb öröme maga, a megtartó Isten, a Jézus Krisztus 
Atyja, Ezért veszi csekélybe a világ múlandó örömeit.

Már a zsoltáros énekli: Kicsodám van az egekben? Náladnál egyebben 
nem gyönyörködöm a földön (73, 25)/, Jézus anyja, Mária pedig így énekel: 
Örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben (Lk. 1, 47).

Nem tiltja az írás az Isién földi ajándékainak örömest való élvezését, 
de mindig óv  a bűnbeeséstől s int a számiadásra. Préd. 12, 1: örvendezz a te 
ifjúságodban és vidámítson meg a  te szived a te ifjúságodnak idején, de tudd 
meg, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von.

A világ múlandó örömének és az Istenben való igazi örömnek a vi
szonyára nézve jellemzők még a következő igék: Az Isten országa niem evés, 
nem ivás, hanem Szentlélek által való öröm (Róm. 14, 17); a világ elmúlik 
és annak kívánsága is (I. Ján. 2, 17); az istentelenek vigassága rövid ideig 
tart* és 'a képmutató öröme egy szempillantásig való (Jób 20, 5); a halálba 
készülő Jézus ígéri: ismét meglátlak majd titeket és örülni fog a ti szívetek és 
senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket (Ján. 16, 22).

-1. Az Isten országának örömét sajátos kettősség jellemzi: nem, 
belőlünk való, a- Szentlélek ajándéka és mégis minden erőnkkel igye
keznünk kell, hogy megtaláljuk.

Pál apostol az örömet a Lélek gyümölcsei közt sorolja, fel (Gál. 5, 22). 
Viszont Jézus Krisztus a szántóföldben elrejtett kincs és a drágagyöngy példá
zataiban tanúságot tesz éppen a keresésnek, a megtalálásnak és az áldozat 
árán való megszerzésnek a nagy öröméről. Ezt a feszültséget mindhalálig hor
doznunk kell. Gsalk az örökkévalóságban oldódhatik fel csupa örömmé!

3. L e m o n d á s
1. A  lemondás fogalma magában foglalja mindazt, amit a Biblia 

a következő szavakkal jelöl; alacsonyság, alázat, megalázás, önmeg
tagadás, megüresítés.
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A lemondás szó a magyar bibliában nemigen fordul eíü. Mégis tartalma 
szerint mai szókincsünkben talán lég megfelelőbb a felsorolt bibliai szavak 
összefoglalására, sűrítésére.

2. A  lemondás tökéletes példája Jézus Krisztus, ,,aki, mikor 
Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy 
ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát. megüresitette, szolgai formát 
vévén föl, emberekhez hasonlóvá■ lévén', és amikor olyan állapotban 
.találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, 
mégpedig a keresztfánál,- haláláig”  (Fii. 2. 6— 8.)

Pál apostolnak ezekben a feledhetetlen szépségű szavaiban sorra kerül 
mindaz, amit a lemondás- fogalmában kívánunk sűríteni. Az alacsony Ság álla* 
pofa: olyan állapotban találtatott mint ember. A megalázás: megalázta magát. 
Az önmegiagadás: nem ragaszkodott istenségéhez, mint zsákmányhoz. A  meg* 
űresítés: szolgai formát vett föl.

Természetesen az írás másutt is tanúságot tesz arról, hogy Krisztusban 
megvolt a lemondásnak efc az indulata s hogy vállalta a velejáró állapotot. 
Jászolban született (Luik. 2, 7), szüleinek magái engedelmesen alávetette (Luk.
5, ö l), ismerte az Ínséget (Luk. 9, 58), a megvetettségeí (Mt. 13. 55), a meg
kísértő lést (Zsid. 4, 15). Alázatos királyként vonult be Jeruzsálembe (Mt. 21,5). 
Megmosta a tanítványok lábait (Ján. 13, 5). Legfőképpen pedig szenvedése 
és halála bizonyítja önmagáról való tökéletes lemondását.

3. A  lemondás Jézus Krisztus példáján szemlélve nem más, mint 
a saját énünknek megtagadása. A  magunk akaratától és önás vá
gyainktól való megszűnés s egész válónknak rendelkezésre bocsátása 
Isten kezébe.

Péter ekkép tagadta meg Jézust: „N.em ismerem azt az embert“  (Mik. 
14. 68. 71>. Magamai akkor tagadom meg, mikor így szólok magamhoz: nem 
ismerem; mikor nem akarok, tudni kívánságaimról; mikor a bal kezem nem 
tudja, mit cselekszik a jobb (Mt. 6, 3l.

Csak ha így magunkat rendelkezésre bocsátottuk Isten kezébe, kiszolgál
tattuk Jézus Krisztusnak, csak akkor következhetik földi javakról (Luk. 14, 33) 
vagy esetleg szeretteinkről (Mt. 10, 371 vagy más egyébről való lemondásunk.

A Isten avége tt, hogy minket önmagunk bálványozásában meg
rendítsen, Kegyelmesen megalacsonyít, megaláz, megszégyenít és 
mégiiresíi. De jobban örül annak, ha önként látjuk be az alázatosság 
szükségét. Jézus Krisztus is biztatja a tanítványt önmaga megtaga
dására és az é> követésére.

Néhány igehellyel igazoljuk a mondottakat. Zsolt. 119, 67. 71: Minek* 
előtte .megaláztaMám, lévalyégtem: jó  nékem, hogy megaláztál. Mi. 23, 12., 
Luk. 14, 11: 18, 14: Aki magát folmagasztalja, megaláztalak.

Mit kíván te tőled az Űr? Hogy alázatosan járj a te Isteneddel (Mik.
6, 8), Öltözzetek fel az alázatosságot (Kot. 3, 12. I. Pét. 5, 51. Ha valaki 
utánam akar jőni, tagadja meg m a gá t... (Mk. 8, 34. stb.).

5. A lemondás célja mindig a felebarát .szolgálata, sohsem ön
magunk gyötrése.

Nem Istennek van szüksége a mi lemondásunkra, hanem a  felebarátnak. 
Hóm. 15, 2— 3: Míndendkirak az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, 
épülésére, mert Krisztus sem önmagának kedveskedett. Az Isten iránt való 
-alázatosságunk éppen ezért az emberek iránt való alázatos magatartásban jut 
kifejezésre. Ezt látjuk nemcsak Krisztus Urunkon, de a Biblia nagyjadn, pél
dául Áhrahámon. Jákobon, Dávidon, a prófétákon. Keresztelő Jánoson vagy 
Pál apostolon (I. Móz. 18; 37: 32, 10; I. Krón 29. 14: 'Esaiás 6. 5; Jer. 1, 6; 
Mt. 3. 11. 14: I. Kor. 15. 9: Rf. 3. 8: I. Tim. l. 15'.
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A felebarát szolgálata magával hozza a keresztyén élet szenvedéseit. Fe
lesleges' és; hamis ezeket magtmk-kitalálta. lemondásokkal növelni s velők ma
gunkat gyötörni. Kod. 2, 18. 23. verseiben Pál apostol i- kiizcraz ilyen ..ma
gnak választotta alázatoskodás" ellen.

4. F é le le m
1. A  Szentírás is ismeri a félelmeknek azt a skáláját amely az 

emberi életet e földön jellemzi: az emberektől, ellenségtől, felsőbb
ségtől, hajtól, betegségtől és haláltól való félelmet: de ezek melleit 
különlegesen tanúskodik az Istennek félelméről.

Rengeteg ige bizonyítja ezt. Csak egynéhányat: Jákob fél Ézsautól rí. 
Móz. 32, 7), Józseftől félnek testvérei {I. Móz, 43. 18). Saul Dávidtól: (I. S&m, 
18, 12), Jézusban hívő főemberek a farizeusoktól (Ján. 12, 42). Nem hiába 
prédikálta Jézus, hogy ne aggodalmaskodjunk1 az eledel és ruházat felől (Mt,
6, 25). A zsotárost körülvették a halál félelmei (Zsolt. 55, 5). Zsid. 2, 15. tud 
olyanokról, kiket a halál félelme egész életükre rabbá tett.

2. istennek félelme 'az étestámentomi kegyesség legfőbb vonása. 
Közelebbről nézve kétféle félelem ez is. Egyrészt szó szerint való 
félés, rettegés, valóságos testi-lelki megrázkódás, akiit ijedelem: -más
részt kegyes magatartás, Istennek állandó jellegű tisztelete és szol
gálata.

Istennek puszta jelenléte is már félelmes, mert az ember az ő felségét 
el nem viselheti. A csipkébokortym megjelenő, Istenre Mózes nem mer rá
tekinteni (II. Móz. 3. 6). Zott. 89. 8: Igen rettenetes Isten ő n szentek gyűlé
sében és félelmetes mindazokra, akik körülötte vannak. Ennek a rettegésnek 
mélyebb oka azonban az ember bűntudata és a bűn következményeinek, a 
büntető ítéletnek a sejtése (I. Móz. 3, 10; Zsolt. 119, 201.

- Az Űr törvényében járó kegyes „istenfélőnek" neveztetik. Az ilyenben 
gyönyörködik az Ür (Zsolt. 147, 11). Az ilyen ember élete boldogság (Zsoit. 
128, 1), szemben a gonosszal, ki nem féli az Urat (Zsolt. 36. 21.

3. Jézus Krisztus evangéliuma örömre váltja a félelmet. A bűne 
miatt rettegő embernek azt mondja: Ne félj! A  fiúság lelke, az Atya  
iránt való bizodalom és szeretet kiűzi az Isten gyermekeiből a félel
met.

Már az Ótestámentomban felhangzik a ..Ne félj!" biztatása (Es. 43. í l ,  
de megsokasodik és győztessé lesz az Újszövetségben (Luk, 2, 10; Mi. 28. 5; 
Mt, 10, 31; 14, 27; 17, 7; M&. 5, 36: Luk. 12. 32; .Tán. 14. 27; Jel. 1, 17),.

A félelemből felszabadult, i-stenifiúság állapotába került ember rajzát leg
szebben tükrözik a következő igék: Róm, 8, 15: II. Tini. 1, 7: I. .Ián. 4, 18.

4. Mégse hiányzik isten gyermekének éleiéből sem a félelem. 
Éppen, mert a fiúság állapotában találtatik, mert a bizodalonmak 
és a szeretetnek viszonyában áll az ö mennyei Atyjával, mert min
dennél nagyobb kincset nyert az ő országában. valóban övé a bűnek 
bocsánata és az örökélet reménysége: éppen ezért ,,félelemmel és ret
tegéssel”  óvakodik attól, hagy mindezt hűtlenségével elveszítse. Ez 
a félelem azonban gyermeki félelem, sohsem a rabszolgáé.

Fii. 2, 12-ben olvassuk: félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez üdvös- 
ségteket Pál apostol másutt is használja a „félelemmel és rettegéssel" kifeje
zést vagy az „Isten félelmében" szavakat (II. Kor. 7. 15; Ef. 6. 15; II. Kor.
7, 1 ; Ef. 5, 2 Í : 11 Kor. 5. 11). Ezeket egybevetve azt lehet mondani, hogy ez



nála állandó megjelölés az ..alázatos magatartásra*. V. ö. Rám. 11, 20: Fel 
ne hivalkodjál, hanem félj.

Az Újszövetségben legerősebbén-'hangsúlyoztál a keresztyén ember felei--1 
mát Péter apostol első levele (1, 17; 2, 18; 3, 2; 3, 15). Nagy a reménység, 
mely felé vándorlónk, nagy tét van kockán, ezért nem szabad könnyelműen, 
veszélyeztetnünk.

Hogy az Isten országának örömé! hirdető és hozó Jézus Krisztusnál sem 
hiányzott a félelem hangja, bizonyítja Ált. 10, 28; Attól féljetek, 1. i. Istentői, 
ki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában,

5. .1 keresztyén ember Isten féléimével győzi le az emberektől 
való félelmet. , , ,

Erre int Ml. 10, 28-ban Jézus; inkább vállald a mártiriumof, mint hogy 
a gyehennára juss. Szomorú példa. Péteré, ki emberfélelemből bukott el (Mt, 
26, fiú— 751. V. ö. Ján. 12, 42—43.

Sclíolz László

A  Lelkésznevelő Intézet életéből
Az az áldozatos szeretet és felelősségérzet, amely a Lelkésznevelő 

Intézet iránt egyházunkban és tel koszi karunkban az elmúlt másfél 
év alatt is szóban és tettben megnyilatkozott, késztet arra. hogy né
hány töredékkel némi tájékoztatást adjak a lelkésztestvéreknek az: 
Intézetről. Ezt indokolttá teszi az Intézet életében bekövetkezett .je
lentős változás is, amit a Sopronból Budapestre való kerülés ténye 
hoz magával.

Funkcionális nevelés
fróhű töredéknek közlöm a Lelkésznevelő Intézet liőO— 51. munkaévé* 

rőt szóló igazgatói jelentés bevezető részét..
„A lelkésznevelés —  mint minden nevelés — lényegében funkcionális 

cselekmény. Nem az egyedek, hanem a közösség nevel. Bármennyire is ér
tékes hatások áradhatnak ki az "egyéni nevelői szolgálatból, a döntő java
részt a közösség formáló ereje. Ennek két oldalról1 is megláttam a jelentő
ségét a teológusoknál. A  teológust az egyház neveli. Otthoni és tanévi gyü
lekezetének élete, a papok, akikkel találkozik és akiket megfigyel, az egy
házi megújulás, amelynek sodrába kerül, vagy az egyházi éiettelenség, amely
nek iszapja húzza. Magyarországi evangélikus egyházunk megelevenedésé- 
nek sok áldott jelét vettem észre teológusokon, viszont teológusok közönyé
ben ismerős nemtörődömségre bukkantam; ugyanezzel találkoztam már kiut
az egyház életében, szolgaitársak magatartásában. Amilyen az egyház, olya
nok a teológusai. Amikor a teológus-ifjúságnál örvendetes jelenségeket ta
pasztalunk. a megújhodó egyház hullámveréséért adhatunk hálát, s amikor 
szomorú jelenségeket látunk teológusoknál, egyházi önvizsgálatot és papi ön 
kritikát kell tartanunk.

A funkcionális növelés döntő jelentősége azonban nemcsak a Lelkész- 
nevelő Intézet falain kívül, hanem a faiakon belül is érvényes, sőt első
sorban ott érvényes. A legnagyobb nevelő-hatást maga a közösség gyako
rolja: a szobatársak, a jóbarátok, a csoportok, az évfolyamok, az egész ifjú 
ság. Ezért lelt szolgálatom számára az elmúlt évinek alapvető kérdésévé a 
teológus-ifjúság közösségének kérdése, és legnagyobb feladatává az ifjúság
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nevelőerejének mozgósítása. Úgy láttam, hogy az ifjúság u. n, hívő és u. n, 
liberális frakciói egyaránt a keresztyén közösség értelmét értik félre sokszor, 
amikor a közösséget általában csak a velük egvi vasunkkal vállalják és gya
korolják. Próbáltam megmutatni nekik, hogy a teológusok közösségében vala
mennyi 'teológus benne van a másikon keresztül áradó áldás, a másikért 
való felelősség és az egymás iránt való szeretet révén. Gyakorlatilag ennek a 
feladatnak irányvonalába esett a Filemonhoz írt levél megszólaltatása a 
fanévkezdő konferenciai szolgálatomban „Ahogyan keresztyén közösségek
ben a  kérdések megoldódnak" címen, több megbeszélésen a bethániás és az 
evangelizációs csoporttal, egyes beszélgetések, az „Otthon-órák" néhány rész
lete. Az ifjúság nemelőerejének mozgósítása érdekében is főként Otthon-órá
kat használtam fel, hogy tudatosítsam bennük „a közösség nevel" valósá
gát és feladatát.. Voltak a funkcionális nevelésnek negatív és pozitív példái az 
év folyamán, mégis általánosságban örömmel láthattam, hogy növekszik a 
teológusokban a közösség újszövetségi értelmének józan látása és gyakor
lása s az egymásért való felelősség. Azokban a jó  változásokban, amelyeket 

teológusok közül többeken megfigyelhettem egy esztendő leforgása alatt, 
sokszor pontosan felismerhető volt keresztyén testvéreiknek, vagy éppen arc- 
luk ellentétes íelfogásuaknak önkénytelen jó  hatása. Istennek adok hálál 
azért a névtelen nevelői munkáért, amelyet beszélgetésekben, öntudatlan ha
tásokban —  csendben és elrejtetten —  a legkülönbözőbb irányú teológusok 
végeztek társaik életében. Névszorint is többekre gondolok bálával. Lelkész- 

mi-velő szolgálatom érielmét pedig egyre inkább abban látom, hogy a funk- 
-cionális nevelési segítsem elő az ifjúság egészében."

Anyagi beszámoló
A legutóbbi munkaép anyagi helyzetének áttekintéséhez az igazgatói 

jelentésnek egy másik részlete szolgál legrövidebb fonalul.
„A  Lelkésznevelő Intézet Isten iránt való bálával mondhatja el, hogy 

a z  egyház áldozatkészségéből él. A megajánlok nem nagy, de annál hűsége
sebb 400 lelkes tábora 32 ezer forintot juttatott egy év alatt az intézmény
nek. Minden eddigi eredménynél magasabbra szökött a  szupplikációk ado
mány összege, amely az elmúlt évben 140 ezer forintot tett ki. Az egyházi 
testületek ösztöndíjai — a lelkésznevelést támogató egyházi áldozatkészség
nek ez a harmadik csatornája —  35 és fél ezer forintot jelentett. A szuppli- 
káciös eredmény emelkedésében közrejátszott a karácsonyi szünidő alkal
mával tartott szupplikációkhoz megkapott, házanként! gyűjtési engedély, 

amelynek alapján sok természetbenit is lehetett az Intézetnek szállítani, ami
nek pénzbeli ellenértéké jelentősen növeli a szupplikációk végösszegét. De 
közrejátszott az is. hogy megközelítettük azt a célunkat: minden évben 
minden evangélikus gyülekezetben, legyen egyszer szupplikáció, s ennek ér
dekében sokáig kopogtattunk a nemfelelő lelkészi hivatalok kicsiny hánya- 

-dánnk ajtaján, amíg megnyíltak. A megajánlások és a szupplikációk messze 
felülmúlták a (költségvetésben remélt összeget, viszont az ösztöndíjak eléggé 
elmaradtak attól. Hat és fél ösztöndíj hiányzott az előirányzathoz mérten. 
Ennek az az oka. hogy az egyházmegyék nagy többsége ugyan szépen fel
karolta az ösztöndíj-akciót s önként vállalt kötelezettségét pontosan telje- 
sitrtte, de akadlak egyházi testületek, amelyek elzárkóztak előle. P -dig a 
lelkésznevelés támogatásának ez iaz egyetlen formája, ahol az egyházi tes
tületek költségvelésileg biztosítanék részére összege!. . Megajánlások Ős já. 
szupplikációk eredménye mögött «  hírek áldozatkészsége rejtik, az ösztön
díjaknál mutatkozhat meg az egyházi közülelek támogatása annak bizony
ságául, hogy a lelkészneve'ést hivatalos egyházi ügynek tekintik, amelyet 
1-öttségveíésileg is hordozni érdemesnek tartanak.
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A í egyházi áWcza-tkészség nagymérvű megnyilatkozása kötelességemmé- 
tette, hogy a teológusok részéről az anyagi teljesítőképességükhöz mért hé" 
fizetéseket erőteljesen szorgalmazzam. Sikerült elérni, hogy a jelenlegi teoló
gusoknak, a megelőző évi. KV ezer forintos tartozással szemben az 1950—öt- 
tanévről minden adósságuk az új tanév kezdetére rendezést nyert, A. teoló
gusok tartásdíjkedvezményét tanulmányi, szorgalmi, szociális és fegyelmi 
szempont együttes alkalmazásával állapítottuk meg. A méltányosság és az- 
igazságosság érdekében szükséges lenne, hogy a teológusoknak gyülekezeti 
támogatása csak az Intézetnek való bejelentés mellett történjék.

Az Intézet szolgálatához anyagi tekintetben is jelentősen hozzájárult a 
havonként változó önkéntes munkásoknak önzetlen konyhai munkája, gyüle
kezeteknek, —  főképpen papnék lelkes vezetésével történő —  lakószoba
díszítése, az Intézet dolgozóinak időt és erőt nem kímélő kötelességtel jesité~ 
se és teológusoknak önkéntes munkája.

A jövőben az egyházi áldozatkészség további lankadatlan hűségére van 
szükség, mert a  Lelkésznevelő Intézet háztartási anyagi terhei a Budapestre- 
kerüléssel fokozódnak.“

B udapes t : ú j helyzet
A • lelkésznevelésnek 'Budapestre kerülése sokféle visszhangot váltott ki 

ielkészi karunkból. A változás leméréséhez talán ad néhány szempontot a 
következő részlet a munkánkból. A -  Intézet október 28-án nyílt meg Buda
pesten, a Fébé Diakonissza Intézet akkor felszámolás alatt álló remete- 
kertvárosi cmyaházában. Mindjárt az első „Otthon-órán“  első feladatként 
szerepelt a teológus-ifjúság tekintetének ráirányítása a változásból következő 
feladatokra. Ebből közök néhány gondolatot.

„...Budapestre kerülésünkkel kapcsolatban két egészen különböző vé
leményt lehet hallani. Vannak optimista hangok: Budapest megújítja egy
házunk lelkészképzését} És vannak pesszimista megnyilatkozások: Budapest 
lünkre fogja tenni a lelkészképzésünket. Azt hiszem, hogy egyik felfogásnak 
sincsen egyszerűen igaza. A miliőnek nincs mindenhatósága —  sem jó, sem 
.eossz irányban. A miliő magában nem ad megújulást, ha az új miliőbe nem 
kerülnek új emberek. És miliő nem tehet tönkre, ha Isten kegyelméből bir
kózunk a miliő kísértéseivel. A helyes keresztyén magatartás: nézzük reálisan 
az új helyzetet —  nagy lehetőségeivel és ugyanakkor veszedelmeivel együtt- 
Olyan feladat ez, amelyet csak közösen végezhetünk el, éspedig folyamato
san, amint majd a problémák adódnak. Indulóban csak néhányra muta
tok rá.

Itt van előttünk Budapest változatos egyházi élete. Zuglótól a Várig-. 
óbudátói Csepelig milyen széles skálája terül el az egyházi életünk húrjai
nak. Egy-egy földrajzi pont Nagybudapest területén külön lelkiséget is je 
lent. A legkülönbözőbb egyházi irányvonalak markáns színei együtt vannak, 
a főváros evangélikus képén. Ennek a körülménynek lelkész neveié sünk 
szempontjából van nagy előnye. • Ez a miliő segíti az itt felnövő teológus- 
nemzedéket abban, hogy ne lehessenek szűk látókörűek. Egyházunk egész 
horizontja feltárul előttük közvetlen tapasztalatban. A másik nagy lehető-' 
sége ennek a helyzetnek, hogy teológus fiaink és leányaink sokféle gazdag 
benyomást szerezhetnek és sokoldalú áldott hatásokat foghatnak fel, —  De 
ugyanennek a helyzetnek a veszedelme is megvan; a teológus könnyen lekötheti 
magát oda, ahová egyházi érdeklődése húzza, Ilyen esetben a fővárosban 
szinte jobban szemellenzőssé válhat valaki, mint bárhol. A z is előfordulhat- 
hogy lelkileg kiesik a teológusok gyülekezetéből. Pedig a teológus-évek alatt 
a teológusnak elsőszámú gyülekezete a teológusok gyülekezete. Ide kell a. 
legtöbb imádságát és a legtöbb erejét, a legtöbb szeretetét és a legtöbb re-
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: menységéí. bevetnie. ..-hogy valóban . ..gyülekezet" lehessen —  számára és a
• -többiek számára is, Nem azért, mintha nem találnának nagyszerűbb gyüle

kezetei, óleüeljesebbet és egyénileg megfelelőbbet,. hanem azért' méri az
..Isten idehelyezte őket ezekre az évekre, hogy itt találják meg egymással
• minden különbözőségen túl a hitnek és a szeretetnek és a szolgálatnak, sőt 
; a mindennapi életnek és a munkáltaik a közösségét. Ez a magatartás 
.-nem zárja ki a főváros egyházi megmozdulásainak, különböző gyülekezeti 
. tipusaihafc -tanulmányozását.

Azután itt vannak a szélesebb kultürlehetősécjek. Őszintén meg kell lát
nunk, hogy a kulturális színvonal tekintetében sokszor lemaradtunk, pedig 
•a kultúrával való érintkezés nemcsak azért szükséges a lelkésznek, hogy az 
óiét egész távlatát betekinthesse, humánuma gazdagodhassák és a „világi" 
emberékkel több szellemi és lelki kapcsoiópontja legyen, hanem azért is, 
mert a kulturális megnyilvánulások transzcendes hatásokat is közvetíthetnek 
hozzája.

Nyugodtan mondhatjuk például, hogy a film is üzenetlé válhat a 
'hívőnek Istentől. Talán olyasmire emlékezteti, ami benne sincs a darabban, 
•de mégis felfelé mutató jellé válik az éltének valamely konkrét kérdésében. 
1 Mostanában fut hatalmas tömegek előtt pl. a Déryné film: minden viszon" 

úagság között a hivatásunknak a vállalása lehet ennek nagyon mély, élmény- 
szerű hatása a a teológuslélekben.) A jó  kulturális eseményekre majd később 
is felhívjuk az ifjúság figyelmét. — De ugyanez a miliő veszedelmet is rejt 
■magában: baj lenne, ha valaki a sokféle kwHúrescmény hívogatása közben 
-elfelejtené, hogy ő elsősorban teológus és szüntelenül kultúrélmények után 
futkosna hangversenytermekben, vagy másutt. De még rosszabb eset is le
het: ha valaki csak a nagyváros selejtes értékeire kapna rá. Hiába é] egy 
teológus Budapesten, nem sok hasznát veszi a főváros nagyobb kuMúrlehető- 
segoinek. ha teológus-évei alatt csak cirkuszba, vagy fotbaíimeccsrc menne el.

Harmadik új fényezőként itt van körülöttünk a főváros lüktető élete. 
Az a rohanó tempó, ami egy milliós nagyvárosban mindenütt folyik, doppin
golhat, mozgékonyabbá és talprae,setébbé tehet. Van abban jó  hatás, amikor 
egy falusi fiút meglódít élettempójában a nagyváros száguldó kereke. De 
megvan ugyanennek a kísértése is: „vagánnyá", „stricivé" és léhává is tehet. 
Bizonyos, hogy Budapest éjszakai életét saz utóbbi években eüégglí tisztogat
ták s ma már végigmehet a fiatalember éjszaka a nagykörúton a nélkül, 
hogy megszólífgat.nák. de azért a nagyváros mocsarában ma is el lehet süly- 
lyedni.

Éljünk a lelkésznevelés fővárosi helyzetének nagy lehetőségeivel és 
szálljunk szembe tudatosan a veszedelmeivel."

A z e lső  ta p a szta latok
Azóta másfél hónap múlt el. Erről adnom kell némi helyzetképet.
Az akadályok arra valók, hogy legyőzzük őket: ezzel a gondolattal 

-vettük fel a küzdelmet az elhelyezési nehézségekkel. Az átalakítási munká
latok. késése miatt ideiglenes megoldással kellett indulnunk. Á  teológusok 
felének nem készült cl a szobája, ezek közül a budapestiek otthon laknak 
ideiglenesen, a többieket a Luther Márton Intézetben helyeztük el „tömeg
szálláson". Ök fokozatosan kerülnek, be a Lelkésznevelő Intézetbe, amint 

-Pgy-egy szoba elkészül. Még mindig benne vagyunk az építkezés felfordulá
sában, de . a karácsonyi szünidő után már remélhetőleg minden elkészül Az 
Üllői-útiak étkezése a protestáns menzán történik.

Mindebből a, körülményből jelentős többletkiadás hárul a Lelkészne- 
-ve!ő Intézetre. Anyagi tekintetben egyébként is erősen súlyosbodtak terheink.
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A 'költözés és az '-átalakítások nagyösszegű kiadásai! az állam fedezi, 
amellyel olyan anyagi támogatási nyújtott, aminek kicsiny hányadát sem 
tudta volna egyházunk önerejéből teljesíteni, de vannak olyan tételek, 
amelyeket az Intézetnek magának kel! hordoznia az átköltöztetés lényéből 
eredően. Ezenkívül a szélső budapesti fekvésből következő hatalmas fuvar- 
kiadások. és ú j elhelyezésűinknek néhány adottsága megnöveli fenntartási 
termeinket,- emellett az áraknak rendezése is befolyásolja kiadásaink növek
vő arányát.

A szélszórtság, az egyszerűbb elhelyezési körülmények, a hidegebb 
szobák és közös helyiségek, a folyamatban lévő építkezés okozta kényelmet
lenségek ellenére reménységre jogosító nevelői tapasztalatokat is mutat az el
múlt másfél hónap. Ez főképpen a közösségi szellem alakulásában, a viszon
tagságokon felülemelkedő hangulatban és a költözködéssel, átalakítással, 
rendezgetéssel kapcsolatos munkálatokban Isegítő (teológusok készségében 
mutatkozik meg. Mos-t érlek meg olyan gyümölcsök, mint a  különböző ébre
dés! csoportok külön összejöveteleinek önkéntes feladása és az ifjúság min
den rétegére kiterjedő heti testvéri közösségig alkalom megszületése. Tavalyi 
tervek nyomán itt kezdődött meg az „Obthon-óra“  keretében teológiai és 
egyházi kérdéseknek az ifjúság egészével történő megvitatása és így a közös 
látás keresése. Sokat jelent, hogy itt végre van saját külön ima termünk, 
ahol liturgikus keretet kaphat a teológus-,gyülekezetnek „nagykönyörgés“  né
ven ismert régi heti külön igehallgalási alkalma.

Az elmúlt másfél hón-ap megmutatta azt is, hogy az ifjúság él a buda
pesti elhelyezés lehetőségeivel , s általában elég érett arra, hogy az új hely
zet ne zilálja szét lelkileg, erkölcsileg, talán még közösségileg sem. —  bár a 
nagy távolság és. a sokféle alkalom miatt erre az utóbbira különösen vi
gyázni kell ,s e  téren sokaknál még van kívánnivaló hátra. Komoly feliadat
ként van .előttünk, hogy ne forgácsolják szél idejüket. Teológusaink 
sokfélül hoznak haza jó  hatásokat: járnak hallgatni különböző igehirdető
ket, jó gyermeklélektani előadásokért felkeresik a református • Teológiáit, 
részitvesznek a Missziói Intézet érdekes exegetikai-missziói óráin, egyliáz- 
zenei eseményeket keresnek meg katolikus templomokban, és így tovább. 
Mindezt öntevékeny buzgalommal, Sokfélé végeznek gyülekezeti szolgálatot 
hétköznap és vasárnap Budapesten, környező városokban és falvakban, — 
az Intézethez küldött e tárgyú kérések alapján.

Röviden: mostohább körülmények között, de Isten formáló kezét nem
csak hitben remélve, hanem áldott jelekben is tapasztalva készül hivatására 
új helyén a mai teológus-nemzedék, —  nagy többségében komoly ielkiilettel, 
munkával és élettel.

N övekvő feladotok

Az Intézet most l:észiil a karácsonyi szünidő. s-iipplikááúira.
A  lelkészektől érkező válaszok mulatják, hogy noha a gyülekezetek 

önfenntartásának gondja sokfelé növekedett, változatlan áldozatkészséggel 
várják a kiküldött teológusokat. A Lelkésznevelő Intézet anyagi feladatai 
megnőttek, de hisszük, hogy ennek arányában, nő a -szupplikációk, ösztön
díjak és egyéni megajánlok áldozatában rejlő hil és az egyház jövőjét szol
gáló segítő szeretet, És nő a lelki felelősség is imádságban, gondolatban és 
tanácsban a m e r ő b e n  új  h e l y z e t b e  került lelkésznevelésért.

Veöreös Imre.
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Érdekes eszmecsere Barth Károllyal
Sem mindennapi teológiai eszmecsere szintere ovit a herborni lelkész

képző intézet. Németországi tanítványai háromnapos munkaülésre hinták meg 
a tiö. életénébe lépő Barth Károly báseli professzort. Barth legutóbb IfHti'ban 
.lx 19í7-bcn tartott előadásukat Németországban a bonyi egyetemen. Előadásai 
„Kis Dogmatika“  címen magyarul ijs megjelentek. Ezután minden erejét őt 
kötetre tervezett nagy dogmatikájának írására fordította. Eddig ti rész-kötet 
me<j is jelent belőle, kötetenként álag 750 oldalon. Elfoglaltsága miatt nem 
igen fogadott el meghívásokul. Most sem előadás tartására hinták, hanem 
eszmecserére. Dogmatikájának eddig megjelent köteteiből három probléma
kört emeltek ki. Mindegyiket más-más referálta. A referátumhoz beható eszme
csere csatlakozott. Eredetileg M  teológus kapott meghívást. A résztvevők 
száma végül is megkétszereződött. A három konferenciai napot Waltér K r e c k  
professzor, a lelkészképző intézet igazgatója készítette elő. A  vitavezetést Ernst 
W o l f  göttingeni professzor látta el.

1. nap. Kötöttségünk és szabadságunk a Szentírás magyarázása közben.
Az első nap témája mindjárt egy sokat vitatott kérdés volt, a Biblia 

megértésének és magyarázatának kérdése. A vita jelentőségét csak fokozta 
volna, ha Bultmann profeszor is jelen lett volna. A téma referáló ja  —- Hel
mut üollwitzcr — szembesítette Bariknak a Szenlírás megértéséről vallott 
tanítását Bultmannéval,
. . . . .  A;biló> indult ki, hogy Barth újra megtanította az egyházat a helyes 
bibliaolvasásra és igehallgatásra. A Római levél, majd I. Kor. lo  és a Filippi 
ievél magyarázatával a reformátorok írásmagyarázati módját elevenítette fel, 
akik miután megértették azt, ami meg van írva, utána gondolták a megértette- 
két és addig forgatták magukban, míg az 1 , század és a 16. század közbevetett 
fala átlátszóvá, transzparenssé nem vált; , míg Pál apostol a 'túloldalon úgv 
meg nem szólalt, hogy a 16. század embere azt ezen az oldalon meghallhatta 
es így a Biblia es annak olvasója között beszélgetés a lényegre terelődött 
A liberális teológia történőikrótikai vizsgálódásait akkor bizonyos türelmetlen
séggel féJretolta Barth, hogy a lényeget ne lehessen kikerülni, a Szentírás
mondanivalója elől ne lehessen szövegkritikai kérdések mögé elrejtőzni __
Mindez azonban nem jelentheti a történeti kutatás elhanyagolását a Szentírás 
megértésével kapcsolatban. A  liberális teológia által felvetett kérdések nincse
nek elintézve. Jó is, ha nem tartjuk egyszerűen elintézettnek őket, mert kü
lönben könnyen egy új orthodoxia vágányaim futhat a teológiai gondolkodás. 
Két kérdés vetődik fel ebben a helyzetben. 1. Milyen jelentőséggel bír a 
Bibliával kapcsolatos tudományos munka az egyház életére? 2. Milyen követ
kezmények hárulnak a tudományos kutatásra abból a tényből, hogv a Biblia 
•íz egyház könyve?

Barth számára is magától értetődő —  folytatta Goliwitzer hogy a 
Bibliát úgy keli hallgatni és olvasni, mint egy történeti dokumentumot, amely 
bizonyos emberek bizonyos időben, bizonyos nyelven, bizonyos helyzetben, 
egészen bizonyos szándékkal elmondott emberi beszéde (Dogm. 1/2. 513, ol
dal). bein lehet tehát a Biblia emberi oldalát figyel mén kivül hagyni és pedig 
éppen az 'isteni üzenet megértése érdekében nem lehet. De komolyan kell 
venni azt is, hogy az emberi szavak önmagukon túl utalnak Maga az emberi 
beszed sem önmagáért van, hanem a mondanivalóért. A Bibliát épp úgy nem 
értjük meg, mint ahogy egy másik ember beszédét sem értjük meg, ha csak 
a szavakra és nem a mondanivalóra ügyelünk. Szerinte ezért nincs’ is külön 
bibliai hermeneutika. Egyetlen hermeneutika van, amelyet éppen akkor tanu
lunk meg, amikor a Bibliát mint Isten kinyilatkoztatásának történeti okmá-
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nyát kezünkbe vesszük (515. oldal). — Ha valaki a Biblia mondanivalóját 
megérti, az mindig indokolhatatlan titok. De ugyanilyen titok bármely emberi 
Ítészért igazi megértése is. Isten kinyilatkoztatásának a -móltósága rabban mu
tatkozik .meg, lrcgy megragadja a hallgatót, érthetővé teszi magát szántóra 
és engedelmességre készteti (522. o'.dal). De vnjojn nem ez-.e a szándéka bár
mely más emberi szónak is? így válik a Bibliába foglalt beszéd ígéretté és 
a megváltás telévé bármely más emberi beszédre vonatkozóan, Home rost, 
Goethéi, de a napi sa jtót is 'egészen másképpen keltene olvasnunk, ha nem 
tanítana meg bennünket a Biblia az emberi beszéd titkára. Mikor az apostolok 
és a próféták onibertSrsainktká válnak, megtanítanak bennünket arra, hogy 
minden embertársunkat komolyan vegyük, mikor mondani akarnak valamit.

Gollwilzer ezek után egy kérdést veteti fel. A Biblia mondanivalója Barth 
szerint csak akkor válik érthetővé, ha ez a mondanivaló magát érthetővé 
feszi, ha hitet és engedelmességei vált ki hallgatójából. Mi történik akkor, 
ha ez az esemény nem megy végire? — Barth válasza: Akkor egy balesettel 
állunk szemben. Csak azt tanácsolhatjuk az írásmagyarázónak, hogy az ígé
retekre támaszkodva várjon tovább arra, míg a Biblia mondanivalója a szá
néi ra is megnyílik.

Builmann hermeneütikai elveit „t'her das Proliiéin dér Hermeneülik“  
V. tanulmányai alapján ismertette Gollwilzer (megjelent a Theol. Zeilschriff 
1950,, 1. számábanii. Ismertetéséből kiderült, hogy Bulíinann is arra az ered
ményre jut, mint Barth, Nincs külön bibliai hermeneutika. Bármely szöveg 
'megértésének az az előfeltétele, hogy érdeklődést tanúsítsak aziránt a mon
danivaló iráni, amiről szól ..Egy zenei kérdéseket tárgyaló szöveget nem 
érthetek meg. csak akkor, ha kapcsolatom van a zenével; egy történelmi tanul
mányt csak akkor, ha a történelemben járatos vagyok, egy regényt csak akkor, 
ha saját élelemből tudom, mi a szerelem, barátság, család, hivatás slb. Ez az 
oka annak, hogy bizonyos irodalmi termékek — éleikor és műveltség foka 
szerint — bizonyos emberek számára megközelílhetellenek.*’ A mondanivaló 
utáni érdeklődés azonban nem jelent előíléleief. A szöveg tanulmányozása 
közben készségesen el kell fogadnunk, ha az eléri eredmények nem igazolták 
feltevéseinket. Olyan tárgyilagos szöveg-ihegértés azonban —  amely személyi
ségünk kikapcsolása következtében jönne tétre — nincsen.

Bármennyire hasonló eredményre látszanak jutni Barth és BuU-mann, 
lényeges különbség is van közöltük. Builmann az emberi ogsziszlenciábó' indul 
é> "it keresi a megértés feltételeit. Barth magában a Biblia mondanivalójában 
látja a Biblia megértésének feltételéi.

A- referátumot követő eszmecsere nyomán elmondotta Barth, hogy a 
történelkritikai forrástanulmúnyokat egyáltalán nem becsüli le. Nem lehet 
pl. a (iencsis 1 . és 2 fejezete különbségei melleit csukott szemmel elmenni 
A  sajátságok megfigyelése elevenebbé teszi a textust. De nem lúd szemet 
hunyni az elölt a lény elöli sem. hogy mindkét forrás az Ószövetség bizony- 
sáigléíeLén belül helyezkedik el és czé.rl mindkettő szoros kapcsolatban, áll az 
Ószövetség központi mondanivalójával, amely Istennek Izrael népével kötött 
szövetségéről szói. A szövetség gondolata a Genesls f— 2-ben is uralkodó 
gondolat. Ennek a ’ tudomásulvételével olvassa a Biblia, első lapjait. Innen van 
az, hogy a teremtés talányos eseménye egészen más szempontból érdekes a 
bibliai szöveg írója számára, mint a kosmologiá! nyújtó babilóniaiak részére.

Barth azt kérte csak a törté,netkrilikai vizsgálódások folytatóitól, hogy a 
szöveg analizálása lilán kíséreljék meg újra a szintézist. Nem ''ég a szöveget 
apró irodalmi egységekre felbontani, az egész bibliai könyv értelmezését is 
meg kell adni. Pl. hu Máté evangéliumának e vizsgálatánál az analízis ered
ménye azt mutatja, hogy ilt több forrással állunk szemben, n- akarjuk figyel
men kívül -hagyni azl az egyszerű lényt, hogy Máté evangéliuma mint egész
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van kezünk között és ne igyekezzünk arra. hogy a kezünkben levő szöveg 
mögött keressük azt az ösbizonyságtélelt, amely « -tulajdonképpeni evangélium" 
Az ilyen eljárást tudományoskodó jósolgaíasiíak nevezte.

Különösön érdekes volt az, amit a kánon-kérdéssel kapcsolatban mon
dott e-i. Helytelennek minősítette, hogy néhány fiatalabb teológus írásában a 
megigazn'ásról szóló tant tette a Biblia középponti üzenetévé és ebből a szem
pontból igyekeztek eldönteni valamelyik biblia könyv kanonikus értékét. 
Ugyanígy nem lehet a .avas Christum troibt"'böl sem új kánon-fogalmat al- 
kötni. Szerinte-a  kánon elvileg nincs lezárva. A reformáció egyháza nem vette 
egyszerűen át a ráhagyományozott kánont. Számtalan éven át kanonikusnak 
elismert ószövetségi könyvet kihagylak a kánonból. Luther különbözőképpen 
értékelte az újszövetségi könyveket is, bár arra egyáltalán nem gondolt, hogy 
saját nézetei alapján kihagyja pl, a Jakab-lievelet a '.kánonból. Lehetséges az 
,s> Uogy Egyiptom homokja valahol még rejtegeti Pál apostol egy ismeretien 
levelét. Nem egyforma erővel szólnak a biblia könvvek minden' időben. De 
mindegyik könyvnek eljöhet a maga ideje. A páli korszak után, talán jó  lenne, 
ha most egy kissé figyelmesebben hallgatnánk Jakab apostolra . Hatalmi szó
val azonban nem lehet eldönteni valamennyi bibliai könvv kanonikus [erkin- 
telyet. Egyetlen professzor sem dönthet pápa módjára 'ebben a kérdésben. 
Csak az egész .egyház döntése vethet ki valamely könyvel a kánonból. A tu
domány legföljebb tanácsot adhat. De az egyház maga is Csak őrálló és 
bizonyságtevő a  kánon mellett, nem ö garantálja isteni tekintélyét.

Arcéi professzor Jézus feltámadásával kapcsolatban azt kérdezte Barlh* 
tól, hogy vájjon a feltámadást egyértelmű, minden paradoxiálól menles köz
vetlen kinyilatkoztatásnak tekinti-e? Ha igen, hogyan lehetséges az hogv 

. egyesek mégis hitetlenkednek (Ml. 28, 17)? Lehel a feltámadott Jézust látni 
és mégsem hinni benne?

A  b e s z á m o ló szerint Barth itt teljes szenvedéllyel vetette bele magát a  
vitába. Szerinte a feltámadásról nem lehet dialektikus formában beszélni Az 
az örömüzenet, hogy Jézus feltámadott, minden din,lékükétől mentes egyér
telmű bír. Ezen alapszik az egész tjszöveiség érvényessége ..Magam, mint 
dogmatikus, állandóan ebből a tényből indulok ki gondolkodás közben- Való
ban feltámadott! Ez az egyetlen axióma, ez a teológia előfeltétele.”  Hogy 
némely lonílvanv ké le lkodéit, az a dolog emberi oldalához tartozik. De az is 
igaz, hogy a tanítványok ‘kételkedése átmeneti volt, nem rekedlek benne 
hanem túljutottak rajta.

Ezért a. ponton figyelhették meg legvilágosabban a résztvevők, hogy 
miben különbözik Barth és Bultmann egymástól, Buitmann nem tudja elfo
gadni azt, hogy a kinyilatkoztatás maga történelemmé vált. Számára csak a 
tanítványok hite történelmi tény. de. nem maga Jézus feltámadása. Jézus 
csak a tanítványok bizonyságtételében, kérügmájóban lámadt M . Barth szerint 
a feltámadás lényét nem szabad a tanítványok hitében feloldani. \  hitnek 
persze nagyon nagy jelentősége van. Hit nélkül nem lehetett a Fel támadót tat 
igazán megismerni. Tamásnak is hitre kellett jutnia, de a döntő és alapvető 
esemény mégis Jézus feltámadása. Ha ezt nem fogadjuk el. a dokelízmusnál 
kötünk ki. A feltámadás, nemcsak a tanílványok hitében játszódott le. Bult- 
mannal kapcsolatban az nyugtalanítja Barthot, hogy ő is mintha az ember 
kegyes -tudatából indulna ki és ezzel ScMeiermacherel elinduló vonalra állna. 
Ezzel kérdésessé válik, hogy hite az Istenbe -vetett hit-e? 1

Bultmann természetesem nem volt jelen, csak tanítványai. A jelenlevők 
nem voltak bizonyosak abban, hogy vájjon helyesen értei,mez!ék-n tanítványai 
mesterüket. Ügy látlak azért, hegy a Bal lm a ima I folytatott vitát nem szabad 
lezárni. Munkája iránt további felelősséget kel! tanúsítani. Ne m s.xaibad fi" 
gyeimen kivitt hagyni, hogy a feltámadott Jézus Bultmann felé is' fordulhat



ezekkel a szavakkal: ..E lvá gyók " (Jel. 1:17— 18). Hiszen lényegében nem 
arról vau §zó, nagy a feltámadás axiómáját kei elfogadnunk, hanem azt a, 
lényt, hogy Krisztus feltámadott. ,

2. nap. Az evangélium és a törvény.
A második herborni napot Iwand professzor referátuma nyitotta meg.. 

Ezen a napon: egy olyan kérdés került elő, amely közvetlenül érinti a mi in
kább gyakorlatban élő, mint írásban kidolgozott -ébreáési teológiánkat is: a-, 
törvény és evangélium kérdése, vagy ahogy üarth egy 1935-ben megjelent, a 
háború után magyarul is közzé tett -tanulmánya a sorrendet megfordította: 
az evangélium és a törvény kérdése.

Iwand a sorrend megfordítását azért tartja jelentősnek, mert az elsema- 
tizált megigazutási tan új megfogalmazására késztet,. A megszokott séma sze
rint a büli-megismérés a kegyelem hittel v-aló elfogadásának előfeltétele. Az 
■egyiket a törvény, a másikat az evangélium munkálja. A  kettő között foglal 
helyet a megtérés. Így azonban nem Jézus Krisztus áll a középpontban, ha
nem a megtérő ember. Ezt a sémát találta telibe Barth, amikor kimondotta 
tételét: a törvény az evangélium külső kerete; az evangélium a törvény tar-  
talma. A törvényt nem szabad sohasem Jézus Krisztustól elkülönítve kezelni.. 
Az a kétségbeesés, amelyet a  Jézus Krisztustól elkülönítve hirdetett törvény 
idéz elő, nem az igazi bűnbánat, az csak egy „desperatio diabolica“ . A törvény 
is Istennek, még pedig a bűnös emberhez lehajtó kegyelmes Istennek a szava.

Barth a feljegyzések szerint szívbeli örömmel hallgatta- végig ezt a refe
rátumot. Hozzászólásában megerősítette, hogy a törvényben meg keli látni: 
Isten jóságát (Zsolt. 119)1 Csak így válhat a törvény az etika alapjává,

Kraus, minit Ószövetséggel foglalkozó teológus, szintén azt húzta alá, 
hogy az Ószövetségben sem lehet a törvényt az evangélium elé helyezni, A 
parancsolatokat mindig megelőzi Istennek a kegyelmes kijelentései ti az én 
választottahn vagytok, azért. , .

Heinr-ich Vogei úgy látta, hagy Barth túlzott rendszerességre törekszik. 
Attól óvott, hogy nem ^zabad elvvé merevíteni az új sorrendet sem. A bibliai 
bizonyságtétel erős ellentétben látja a törvényt és evangéliumot. Áltól tart, 
hogy Barth az ellentét feloldásával, a bűnnek a kegyelem, a sötétségnek a 
világosság, az elvetteíésnek a kiválasztás felől való szemléletével nem vesz? 
elég komolyan a bűn’ titkát. így a kegyelem hit nélkül is' megragadható.

Ugyanilyen irányban kérdezett Kreck is. Barth ugyan, nem vallja azt. 
hogy végül mindenki -üdvözöl, mégis a kárhozat lehetőségét mintha szem elől 
tévesztené,

Barth, válaszában először azt emelte ki, hogy Isten jókedve megengedi: 
azt is, hogy egy rendszeres -teológia valóban rendszeres és ánekiüthető le
gyen, Hiszen Isten a rend Istene. A sematizmustól egyedül az óvhat meg, ha. 
nem a kegyelem fogalma uralkodik rajtunk, hanem Isten, aki kegyelmes és 
ítél. Őt nem -a törvény és evangélium közötti feszültség érdekli, de ennek a  
feszültségnek a feloldása’ sem, hanem Isten, aki a- feszültség felett áll. Nála. 
legyen a dogmatikus szíve -elrejtve.

Mikor a továbbiakban Barth kifogást emelt az ellen, hogy Németország
ban túlértékelik Luthernak a „De ser-vo arbilrio*‘-ját és túl sokat foglalkoz
nak a Deus absconditus-sal, ahelyett, hogy a Jézus Krisztusban magát kinyír 
iatkoztaitó Isten felé tekintenének, —  Gollwit-er felszólalása Luther helyeseiéi- 
megértésére segített, Luther szerint Isten elől sehová sem menekülhetünk,. 
Rejtetten mindenütt körülvesz: a  sorsban, a fájdalomban, a halálban, a tör
vényben. Ezek mögött azonban, mint egy álarc mögött, elrejtőzik Isten. Ezek- 
tengerében szigetként emelkedik ki számunkra Jézus Krisztus, a Deus reve- 
la,tus. A hamis nézet akkor kísért, mikor azt véljük, hogy a Deus revellaius 
mögött még egy titokzatos Deus abseonditus. rejlik, aki mindent kétségessé-
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ii‘lu'1 számunkra. Az elrejtőző Isten azonban nem rejtőzik a Deus revein tus 
háta mögé. A kettő egymás mellett van. Egyszer eljön az idő,-mikor azt fog
juk inkább meglátni, hogy az elrejtőző Isten mögött is ott áll a Deus rcve- 
lafus.

A  vita végén Miscottc leiden! református professzor arra figyelmeztetett 
mindenkit, hogy a Barlli és Vogel közötti vitát ne tekintsék felekezeti jelle
gűnek. A reformátusok között épp úgy megtalálható a törvénynek első helyre 
állítása, mint az evangélikusok között. Szerinte Bariknál éppen úgy, mint 
Kohlhriiggenél nem kálvini sajátosság az. hogy mindent a kegvelemm’•! kez
denek. Ezt mindketten Luthertől tanulták!

3. nap. Teremtés és szövetség.
A harmadik nap eszmecseréjét Ottó Weber göttingeni professzor vezette 

oe. Kimutatta, hogy Barlh a teremtésről tanítva is, mennyire a Jézus Krisztus
ban megnyilatkozó Istenből indul ki. Szerinte .lehetetlen egv olyan teremtő 
Istenről Jreszélni, aki nem lenne egy és azonos a megváltó Istennel. A teremtés 
történeiét ezért a szövetségkötéssel szoros összefüggésben kell látni és csak 
ug\ lehet megérteni. A teremtesse! alkotta meg Isten azt a terepet, amelyen 
az emberrel kötött kegyelmi szövetség■ története lejátszódik.

1 *

A. németországi evangélikus egyház tcstvér/nnácséinak havi lapra, a „ f i c  
kennende Kirche auf (lem \V cy“ , amelynél; beszámolója alapján készüli ez 
■az Összefoglalás, hírt ml arról is, hogy a herbomi napok mindegyik estéjén 
a németországi politikai kérdések is megvitatásra kerüllek, bizonyságául un
nak, hogy a teológia'az eleihez közel álló dolog és a konkrét döntésekben 
is megmutatja háláséit. Különösen az az este volt tartalmas, amelyiken Xiemöl- 
tér is rész! veti.

A résztvevők számára nagy örömöt szerzett, hogy a jelentős kérdéseket 
nagy nyíltsággal cs őszinteséggel trirgyalhatiák meg. Vgy léitták, mayára 
Bnrthra is lelkesítőm hatott annak a megtapasztalása, hogy' vannak emberei., 
nlnh munkáiéiban a nekik adott mérték szerint ríhztvcsznck és ez a munka 
életüket és gondolkodásukat megeleveníti. , Benczúr L ászló

Világi dallamok -— egyházi énekek
Állandó problémánk egyházi éneklésünkkel kapcsolatban, hogy hogyan 

tudjuk az örök tartalmat időszerű formában kifejezni? Szükségleten’ bizonyít
gatnunk azt. hegy a legnagyszerűbb tartatom is elveszti hatását, ha kifejezési 
formájában időszerűtlen. Ezért kell az egyháznak mindig újaid) és újabb 
bibliafordításokról is gondoskodnia. Ezért van szükség mindig újabb és újabb 
énekeskönyvekre, korú könyvekre. Égető problémává számunkra azonban 
nem annyira ebből az elvi okból leli a gyülekezet éneklése, mint inkább abból 
;t gyakorlati helyzetből, amit az. evangelizációs énekeknek elterjedése terem
teti. K kérdés körül már sok nehéz harc zajlott le.'nem egészen énekügyünk 
javára. A viták leggyakoribb hibája általában az volt, hogy elvi szempontok 
tisztázása nélkül lógtunk hozza a gyakorlati kérdések megoldásához. Ezt a 
hibát szerelném most elkerülni, amikor ennek az igen bonyolult kérdésnek 
egy résztelét szerelném elvileg tisztázni, hogy majd gyakorlatilag is állást 
foglalhassunk. Gyülekezeti éneklésünk ügyét abból a szempontból szerelném 
vizsgálat tárgyéivá lenni. Iw gy a történelem során mi volt az egyházi és vilá gi 
énekeknek egymásra való hatása.

A íe:\eleit kérdés taglaiasa előtt megf kell azonban említenem, hogy 
gyülekezeti énekeink áltálában a következő négv forrásból származnak.
1. Átvételek a római katolikus egyháztól, 2. francia zsoltárok, a. eredeti szer-
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zeménvck. 3. világi énekekből .átdolgozol!'egyházi énekek. (Konlrafqklunioki. 
Az első bárom csoporttal csak futólag foglalkozunk, meri véleményem szerint, 
nem- ezek okozzák-gyülekezeti éneklésünk fő problémáit.

Az cl só csoportba tartozó énekek meghatározása tulajdonképpen hely
telen, Mi ugyanis egyházunk eredetét nem Luther Mártontól számítjuk, hanem 
Jézus Krisztustól. Nekünk tehát mindahhoz jussunk van, amit a reformáció 
előtti keresztyén egyház alkotott és ami a Szeolirássat nem ellenkezik. Ezt 
Luther is nagyon jól látta, ezért több éneket fordított le a nép anyanyelvére, 
s ahol szükségesnek 'mutatkozott, a dallamot leegyszerűsítette. Ezek közül az. 
énekek közül a legközismertebb a „Dicsőség mennyben Istennek" kezdető 
latin himnusz és a „Jöjj népek Megváltója** kezdetű Ambózián-ének. Igen 
szerencsés dolognak tartom, hogy a Cawtate énekfüzei 19 ilyenfajta éneket 
ismertet.

A francia zsoltárokról mindössze annyit, hogy azok is évszázados fejlő
dés eredményeként születtek meg. A  velük kapcsolatban ismert személyek 
(Marét, Béze, Goudimeli nem szerzői, hanem összegyűjtői e dallamoknak. 
Ezeket nálunk eredeti ritmusukban sohasem énekelhették, mert ez abban a 
prozódiaiban, ahogy azokat Szenczi-Molnár Albert fordításai közük, nem is 
lehetséges.

Az eredeti szerzemények azért nem okoznak különösebb problémát, mert 
eredeti formájukban kikutathatok, bírálat tárgyává tehetők. Az igazi probléma 
á kontrái akt útitoknál jelentkezik. Nézzük tehát ezt a kérdést előbb konstatáló, 
majd bíráló szemmel.

Régebben az -egyházi ps világi ének nyilvánvalóan egybeesett. Akkor 
ugyanis nem volt úgy szétválasztva az emberek külön egyházi és külön világi 
élete. A különféle örömünnepek vagy más egyéb ünnepi alkalmak egyaránt 
voltak vallásos és világi megnyilvánulások is.

A  keresztyén középkorban még igen szoros a keltő egybefonódása. Sok 
dallamról szinte nelipz megállapítani, hogy egyházi vagy világi jellegű-e. En
nek illusztrálására közöljük Szabolcsi Beme: A magyar Zenetörténet kézikönyve 
című művéből az alábbi példát:

Az átvétel ilt nem tudatos, hanem ösztönös. A középkori ember a maga 
érzésvilágának kifejezésére önkéntelenül veszi át -a templomban hallott dal
lamot.

Luther szándékosan veszi át a világi dallamokat azért, hogy azok ne 
a Sátánt szolgálják, hanem Isten dicsőségére énekeljék őket. Világi énekből 
egyházi énekké átdolgozott énekeink közül a két legismertebb „Szívem szerint 
kívánom** és „Most nyugosznak az erdők". Mindkettő madrigálból lett egy
házi énekké. Az. előbbi szerzője Hans Leó Hassler (1564— 1612), az utóbbié 
Henriieus Isaac 11450— 1517). Mindkettő dallama eredeli formájában meg
található • Porray Miklós „Faltain" című madrigálgyüjteményében, A Szívem
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szerint kívánom kezdelíi énekünk szerelmi ének voll, szövege Így kezdődött: 
Mein Gmfit ist mir wrwirret; das macht ciné Jungfrau, zárt. A. Most nyugosz- 
nak az erdők búcsúzó ének volt ilyen szöveggel: „Insbruck, ich muss dich 
lásson". A z első énekel eredeti dallamával énekeljük, természetesen kiegyenlített 
formában és nem ritmikusan. Az utóbbi dallama! le kelleti egyszerűsíteni, 
begy a gyülekezel énekévé elvehető legyen.

iizzel természetesen nem szűnt meg a világi éneknek egyházi énekeinkre 
való hatása. Magyar énekeink között is több olyat találunk, amely eredetileg 
népdal volt. A Gondviselő édes A tyám ... kezdetű énekünk kuruc dal, változ
tatás nélkül ke: ült egyházi használatba, A Rákóczi Lászlóról szóló ballada 
1 ugyancsak Szabolcsi Bence közli az l j idők notaskönwe-ben I már némi 

-dal lám változtatásokkal lett egyházi énekünkké.

Nemcsak a népdal, hanem később a népies niűdal is hatott egyházi 
-éneklésünkre. A Szegény fejein hová hajtnálak kezdető énekünk előbb a 
Csak egy kislány van a v ilá g on ., . dallamára'emlékeztet, majd hangról hangra 
hozza a Ki tanyája'ez a nyárfás . . . népies műdal egyik sorát (Te szánod «eb* 
hedt szívet-nek megfelelően: Vagy alusznak vagy nem h a llják ...) A Térj 
magadhoz drága S ió n ...  első két sora egy hang eltéréssel a Fel lég bonnit az 

   erdőre . . . kezdetű népies műdallal egyezik meg.

A  H a 11 el u ja - énekeik egy részén is erősen érződik a korabeli világ ilyen 
"halasa. Különösen all ez azokra az énekekre, amelyek az üdvhadsereg hasz
nálatából kerültek át hozzánk Az üdvhadsereg ugyanis közismert világi dal
lamokul lát cl egyházi szövegekkel és azoknak az utcán való előadásával hívja 
Tel magára a figyelmet. Az élénk ritmusú világi táncdallam jellegű dallamok
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igen alkalmasak az utca népe figyelmének a felhívására. Több dallam egész 
vánodrútat jár l>e. A Kövesd Jézúsl ikezdelíi ének dallamát már mai Hrmokra- 
iikus mozgalmi szöveggel is hallottam énekelni.

Varga Tamás dallamain erősen érződik a cigányzene halasa
í-

Próbáljuk meg a tényeket kiértékelni. Miéri fogadjuk el a madrigálok
ból és a  népdalokból lett egyházi énekeket és miért váll ki ellenkezést ben
nünk a népies műdalnak és az egyéb világi zenének az egyházi zenében való 
térhódítása? A dallamok esztétikai'elemzése helyett néhány objektív lényre 
szeretnék rámutatni. A z említett két madrigal szerzője korának igen kiváló 
muzsikusa volt, amit az is bizonyít, hogy ’ madrlgaljaikat a kórusirodalom 
legkitűnőbb alkotásaiként ma is énekük. Zenei gondolkodásuk a kor egyházias 
jellegű zenéjében gyökerezett.

A népdalról két jellemző dolgot kell tudnunk. Ösztönös alkotás és min
dig kollektív alkotás. A népdalt szerzője nem eszlélikai elvek ismerete alap
ján alkotja meg. Az így megszületett művet a közösség alakítgatta, formálta a 
maga ugyancsak ösztönös ízlésének megfelelően. Így alakult ki a népművészet 
terén a különféle nephímzési stílus, népdalokban pedig minden népnek a 
maga sajátos népdalkincse. A népies műdal szerzője már rendelkezik némi 
zenei ismerettel. Ez azonban csak arra jó , hogy megzavarja esetleges ösztö
nös alkotókészségéi, viszont az alkotás tudatos fokáig még nem jutott el. 
E szerzemények alkotásánál nem az ihlet önkéntelensége, természetessége ér
ződik, hanem az alkotni vágyás szándékossága. És niivei a szerző nincs bir
tokában a kellő ismereteknek, tehetetlenül vergődik a kínálkozó tehetőségek 
között. Tehát az ösztönösség természetességét már elvesztett, de a tudatosság 
biztosságához még el nem jutott szerző alkotásai mindig torzszülcmények. 
Egyházi énekekké való átdolgozásuk csak azért is veszedelmes, mert mindig 
egyéni líra kifejezői az egyházi ének egyetemes érvényű mondanivalójával 
szemben. A kettő között szerencsés kompromisszum aligha 'képzelhető, el.

Mi következik az elmondottakból?
Mindenekelőtt az, hogy énekügyünknek nagyobb figyelmet kell szentel

nünk. Nem szabad az egyházi éneket valami mellékes dologként kezelnünk, 
mert az nem „kísérő műsor“  az igehirdetés mellett, hanem olyan alkalom, 
ahol az egyháznak a maga lényegét kel! adnia.

Meg kell találnia az egyháznak azt a formát, ahogyan a maga lényegét 
hívei számára megfelelő formában nyújtani tudja. Ili jelentkezik legnagyobb 
problémánk, híveink zenei műveltségének és igényeinek rendkívül nagy kü
lönbözősége. Ennek a kérdésnek az egyház komolyságával és méltóságával 
való összhangba hozatala legkoinolvabb feladatunk.

F. Á.

Az örök mécs fényinél...
Irányvonalaik konfirmáltak' gondozásához, megbeszélések keretében

1. A Biblia.
Támadásók pergőtüzében áll a Biblia. A legkülönfélébb módon tekin

tenek reá. Beszélgessünk arról, hogyan látják ők a Bibliát. Ezek után világosan 
mondjuk meg. hogy a Biblia nem történelemkönyv, vagy földrajzkönyv. Nem 
vallásfilozófiái értekezés stb. Éppen ezért nem is érti meg az, aki úgy néz rá, 
mint. az emberiség kultúrtörténeti emlékére. A Biblia inspirált bizonyságtétel 
a Szentháromság egy örök Istenről. Isten örök igéje — gyarló emberi Tor
mában. Az élő Isién élő, bennünket megszólító és döntés elé állító igéje.
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'2. S z e l e t e m  - .házassá!/.
Az ifjúság mindig szerelmes. Kzt a valóságot szem elölt tartva, váltsunk 

szót erről a kérdésről. A szerelem az ember bűnös romlottsága folytán bűnös 
meghatározottságú. Isién a szerelem folyamának medréül adta a házasságot. 
Jobb házasságban élni, mint égni. Dó a házasság nem a szerelmi vágyak 
kiélésére való elsősorban. Isten azért adta a házasságot, mert nem jó az em
bernek egyedül lenni. (I. Móz. 2, 18.) Beszélgessünk a szabad szerelem átkáról, 
a párválasztás '.komolyságáról és felelősségéről, a házasságra lépés rendelt 
idejéről, és a boldog házasság titkáról: a Jézus Krisztusban nyert bűn- 
bocsánatról.

.4 család.
Köztudomású előleg, begy válságban van a család. Bomlik az emberi 

közösség legkisebb formája, a család. Beszélgessünk a család válságának, 
bomlásának okairól. Lelki, társadalmi, gazdasági okok: szekularizáció, az anyu 
családon kívüli elfoglaltsága, szülői háztól távol élő gyermekek stb. Nézzünk 
szembe ezzel a kérdéssel: Idejét múlta*e a család, mint közösség? Szólaltas
suk meg az Isten igéjét: A család Isten teremtő akarata szerint való közösség. 
Isten áldásainak ígéretét bírja. Sok bomlasztó erő ellenére is élhet a keresz
tyén család. Több imádság, több szeretet, több egymásért való szolgálat, meg
bocsátani tudás, igaz, Jézus Krisztusba fogódzó hit, a keresztyén család életé
nek feltétele.

4. .1 környezel.
Az ember jellemének egyik formáló fényezője a környezel. l j környezet 

új hatást jelenít. A keresztyén ifjú életében is nagy jelentősége van a környe
zetnek. Éppen ezért mindig kritikus állapot a környezetváltozás. Olyan mint 
a fa átültetésének ideje. Új, hitetlen környezetben elsorvadhat a hívő keresz
tyén ifjú hite. „Jó erkölcsöt megrontaiuik gonosz társaságok." (I. Kor. 15, 
33/b.) Számtalan szomorú példa tanúsítja ennek az igének félelmes komoly
ságát. Említsünk néhány, megtörtént (lj, példát. Vizsgáljuk meg, hogy környe
zetünk milyen hatással volt és van reánk. Beszélgessünk arról, hogy gyakori 
könnyezel változás, hitetlen környezet ellenére miképpen maradhatunk meg 
erősen a. hitben. Rendszeres igehallgatás, igeolvasás, imádság és a gyülekezet
ben való szolgálat nélkülözhetetlen a hitben való járáshoz.

5. II inai ás és munka.
„Nálunk a munka becsület és dicsőség dolga" — olvashatjuk sok üzem 

homlokzatán. A legtöbb ember mégis kényszeredetten végzi munkáját. Dol
gozik, hogy legyen mit ennie. Tehernek érzi a munkát, amelyet halálig hordani 
életszükséglet. Beszélgessünk arról, hogy miben látják a mimika értelmét. 
Határozottan szólaltassuk meg -a Szentírás tanítását a munkáról. A munka 
nem a bűn következménye, hanem a teremtő Isten akarata. (I. Móz. 1. 28.) 
A munka értelme a felebarát java. Erre a felismerésre az Isten igéje nélkül 
is eljuthat az ember. Az ember mégsem akar a másik javára dolgozni. Ez a 
bűn rontása, amelyet csak a keresztyén ember ismer el. Isten igéjének fényé
ben a munka énünk, ó-emherünk hétköznapi halála, de éppen ez állal válhat 
igazi életünkké, megújulásunkká.

<>. Mayáululajdon —  köztulajdon.
A  kapitalizmus felszámolásának és a szocializmus építésének idején külö

nösen érdekli az ifjúságot is a -tulajdon kérdése. Őszintén beszélgessünk erről 
a kényesnek látszó kérdésről. Isten, igéjét szólaltassuk meg ebben a kérdésben 
is. A Biblia tanulsága szerint semmi sem a miénk. Minden az Isten tulajdona. 
Sáfárságra adja nekünk —• akár egyénnek, akár közösségnek —  a javakat, az



ő ajándékait. Az ember tragédiája, és bűne, hogy kezén megromlik az Isten 
ajándéka: a javak. Isten nélkül nem tudunik helyesen élni sem a magán, sem 
a köztulajdonnal.

7. Felsőbbség.
Forradalmi átalakulás, totális ('elsőbbségek tették égetővé, hogy meg

szólaljon az Isten igéje a felsőbbségekkel kapcsolatosan, Vessük -fel a kérdést; 
Hogyan tekintenek a világi felisőbbségre? Isten igéjének bizonysága szerint 
„nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől." (Róm, 13, 1, kk.) A felsőbbség 
a gondviselő Isten diakónusa, Krisztus lrturgu&a a vi'ágban, akár hiszi ezt, 
akár nem. A politikai tényező is Krisztus- unasiágát kénytelen szolgálni, akár 
akarja, akár nem. Ezt látni nem lehet, csak.hinni. Ez a hit felszabadít a felt- 
sőbbség iránti engedelmességre, az érette való imádságra, és —1 a szenvedésre.

8. őszinteség —  bizalom.
Az embereik legtöbbször hazudnak, s legkevesebbszer beszélnek őszintén. 

Valóságos, betegsége ez a társadalomnak. Beszéljünk az őszinteségről „őszin
tén" az ifjúsággal! (Jellemző, hogy egyáltalán szükséges ez a jelző az előző 
mondatban.) Az őszinteség alapja a bizalom. Vessük fel a kérdést: Mi az oka 
a bizalmatlanságnak? Keressük e nagyon szomorú jelenség, •—• betegség — 
orvosságát. A z  „orvosság" ennél a „betegségnél" is az Istenben, mint szerelő 
Atyában, Jézus Krisztusban, mint Megváltóban és a Szentiélekben, mint meg
szentelőben való hit. Akinek a szíve bizodalmas hitre gyűlt Isten iránt, annak 
az emberekhez is van bizalma, mert tudja, hogy Isten hatalma őrzi az életre 
és az örök üdvösségre. Igazán csak a hívő keresztyén, ember lehet őszinte, 
őszinteség tehát csak a Krisztus uralma alatt élők között lehet.

9. Az élet értelme. _
Forrongó világiban izgatóvá, sőt győtrővé lesznek az élet végső kér

dései. Honnan jöttünk e világra, a halál völgyiébe?. Miért vagyunk, mi 
az értelme az életnek? S mi lesz velünk azután, hogy megszűnik dobogni a 
szívünk? Beszélgessünk ezekről a kérdésekről, Ha őszintén megnyílnak a 
szívek, megdöbbenve kell látnunk, hogy az ifjúság milyen közömbös a lét 
végső kérdéseivel szemben. Nihilizmus hódít az ifjúság között. „Értelmetlen 
az élet. A sok „miért“ -re hiába keresünk feleléTct" —  mondják. Láttassuk 
meg, hogy a nihilizmus a sá-ámtól való. s kárhozatos állásfoglalás. Tegyünk 
bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztusban* van értemé és célja az életünknek.

10. Rohanó id ő* 0

Az ember rádöbbent az idő jelentőségére. Kihasználja a perceket is. 
Többé már nem az idő ura, hanem a szolgája. Beszélgessünk az időről. 
Hogyan vagyunk vele? Az időt alaposan felhasználja a  sálán, csakhogy el
vonjon az élő Istentől. Nincs idő az üdvösség dolgaival .való foglalkozásra. 
'Reggeli elcsendesedés, imádság hányszor marad el, mert „nincs időm". Valló
ban drága az idő. Ki kell használni. De elsősorban az üdvösségre. Beszélgessünk a rohanó idő helyes kihasználásáról. Ne feledjük, hogy, Isten az időnek 
is Ura. A  neki szentelt ideért bőven kárpótol bennünket. Vigyázzui k, nehogy 
a rohanó időben e veszítsük azt, ami örök: az üdvösséget.

Selmeczi János és Táborszky László.

* Itt az időről hétköznapi és nem teológiai értelemben szólunk.



SZABÁLYRENDELET
a lelkészlakások ideiglenes megosztásáról, 

lelkészek nyugalombavonulása esetén

1 . §. Amennyiben a lelkész nyugalombavonulását az a körülmény aka
dályozná, hogy nem tud lakáshoz jutni, úgy a lelkészlakás szükségmegoldás
ként ideiglenesen és átmenetileg megosztható. A z ily megosztás nem minősül 
hiványcsonikításnak.

2. §. A lakásmegosztásnak úgy kell történnie, hogy a nyugalombavonuiló 
lelkésznek legalább egy szoba, konyha és kamra, fáskamra vagy j>inoerész, 
valamint kertrész jusson, és hogy a lakrészek egymástól lehelő.eg elkülöni- 
tettek legyenek,

3. §. A nyugalomba vonuló lelkész tartozik utódjának .hiványkiegészí- 
tést tériéin,i. Ennek összegét, valamint az elkülönítés részleteit az esperes elő' 
terjesztésére és elnöklete mellett az egyházközségi priesbiérium. állapítja meg, 
még az új lelkész megválasztását megelőzően Amennyiben a felmerülő átala
kítási költségeket ia gyülekezet nem vállalná, úgy azok a nyugalomba vonuló 
lelkészt terhelik.

4. §. A gyülekezetnek kötelessége mindent elkövetni annak érdekében, 
hogy a nyugalmazott lelkész a községben, vagy más, általa elfogadott helyen 
megfelelő tisztes Lakáshoz jusson, hogy ilyenmódon a lelkészlak mielőbb teljes 
egészében a tényleges lelkész használatába kerülhessen.

5. §. Az egyházközség és . a nyugalmazott lelkész, vagy a nyugalmazott 
lelkész és utódja között felmerülő, fentiekből folyó vitás kérdések rendezésére 
elsőfokon az egyházmegyei elnökség, másodfokon az egyházmegyei presbité
rium illetékes,

6. §, A jogerős másodfokú végzés ellen csak birtokon kívül lehet egy
házi törvénykezési úton jogorvoslattal élni.

7. §. Jelien szaháiyrende’ et az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyásával 
lép érvénybe. A  kerületi közgyűlés esetleges módosító kívánságai, amennyiben 
nem lényegbevágóank, az egyházmegyei presbitérium által is elfogadhatók és 
azzal a szabályrendelet hatályba tép.

*
Fenti szabályrendeletet meghozta a Fejér-Kcmárómi Evangélikus Egy

házmegye Tatán, 1951. évi június hó 1. napján tartott közgyűlésén és az 
1. §-ban már érvényesített sfMáris módosítással jóváhagyta a Dunáninneni 
Evangélikus Egyházkerület Budapesten, 1951. évi augusztus hó 14-én tartott 
évi rendes közgyűlésén. Hatályba- lépett az 1951. évi november hó 7-'én tartott 
egyházmegyei presbiteri ülésen történt elfogadással.

A szabályrendelet iránt máshonnan is érdeklődés nyilvánult meg.


