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Pál szerint is vannak kozmikus sorshatalmak. De a sorshatalmak

BŰNBÁNATI HÉT
textusa: Efezus 2, 1— 7. A bűnbánati hét (március 3— 8) textusfeldolgozáaát 

az 1952. január havi számunkban közöltük.
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IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Ö tvened vasárnap
Alapige: II. Kor. 13, 1 — 10. (Oltári ige: Luk. 18, 31— 43.)

az írásmagyarázat segítsége.
Az a szereief, amelyről ebbeii a fejezetben szó 'van, nem emberi szim

pátia, jóakarat, vagy . erény, hanem agapé: isteni, felülről valló kegyelmi 
ajándék. Csak olt van meg, ahol Isten Szentlelke munkálkodik (Rni. 5, 5; 
15, 30. Csel, 5, 22), De a Lélek sokféle kegyelmi ajándéka (közül sem- csu
pán - gz egyik, hanem az álfogó, mindeneket teljességrevívő, örökké megma
radó legnagyobb kegyílllmd ajándék. Pál sorravészi • a többi karizmákat: az 
eksztatikus nyelvelkenszólás; a prófétálás, a Lélek dolgaiban való ismeret és 
bölcsesség, a csodatévő hit, a legmagasabb erkölcsi értékű cselekedetek, még 
a márJírha'ál is mind egytöl-egyig értéktelenek az Isten előtt, szeretet, nél
kül. Mert önfeláldozó. és önimeglagadó (4— 7. v.) agapé nélkül az ember vé
gűiig mindezeket a karizmákat a saját dicsőségére használja fel, a Lélek ke
gyelmi ajándékaiban is önmagát és a maga javát keresi, Pál apostol szavai 
(1—3. v.) a ikoriinthusiak kegyes tokéletességi és birtoklási öntudata ellen 
fordulnak. Minden kegyelmi ajándék,, isteni adomány elferdülhet a bűnös 
kezén, visszaélhetünk velük a saját dicsőségünk hizlalására! Egyedüli az ön- 
mtgtagadó agapé állítja őkel a gyülekezet, szolgálatába.

• A 7. versben a „mindent;-'-hisz, mindent remél" nem valami általános 
„hit a másik emberben", hanem a speciálisan vallásos hit és reménység: a 
szeretet a hitnek és a reménységnek egész teljességét magában hordozza. 
Éppen ez mutatja a szeretetnek isteni voltát. És épftaa ezért, mivel a szere
tőiben benne van a hit és a reménység is, tudja megtenni mindazt, amit az 
apostol előzőleg felsorol.

( f i .  I). Wendland Korintihusi levelek magyarázatából.)
A . szeretettről szóló ige, mént valami hatalmas törés szakítja meg az 

apostolnak a Lélek kegyelmi ajándékairól szóló fejtegetéseit (12— 14, f.). 
Mintha egy pillanatra a bosszúság magávalragadné az apostolt a gyülekezet 
Délelc-birtckosainak a kegyelmi ajándékok nagysága körüli civakcdása és a 
maguk igazának keresése miatt! Mintegy lerázza magáról őket, ezeket a fon
toskodó és fölindult embereiket. Nem mutatkozott-e meg a ibálványáldozati 
hús kérdésénél (8, 1) is, hogy az „igaz ismeret" birtoklása fölötti büszkeség 
a testvér ^megsértéséhez vezetett? Az apostol rádöbben arra a felismerésre, 
hogy ezek mind múló kérdések olyan világból, ahol az emberek —- kegyes 
szavakkal és karizmáik gyakorlása közben is —  túlságosan sokat beszélnek. 
Az igazabb út, amelyre korinthusi gyülekezetét magával akarja ragadni, sok
kal csendesebb és sokkal egyszerűbb. A testvérszeretetnek az útja.

(E. Stanae Korinthusi levelek magyarázatából.)
 Feldolgozta: Dr. Nagy Gyula.

A  PRÉDIKÁCIÓ FONALA
Keresztyén templomban, keresztyén egyház papja szerétéiről prédikál, 

így van .ez rendjén. Még ma is elfogadja talán, aiki a szeretet-erkölccsel nem 
ért egyet, mint Nietsche. Pedig ezzel az igével bűnbánatra akar ébresztőiéi- 
minket az Ur. Ha rendjén van is ilyen témaválasztás, nincs rendjén kö£)8ík 
:v szeretet dolga.
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A. Ez .már abból is kitűnik, hogy az apostol majdnem végig nemlege
sen jellemez, a saját énünk körül .forognak gondolataink, érzéseink, vít 
gyaínk. NEM TISZTA  a kezünk, da A SZERETETÜNK, még úgy se. Ma
gunkéi vagyunk maradék nélküli akkor is, mikor másakéi kellene, hogy le
gyünk; érdeklődésünk, figyelmünk, munkánk. Féltékenyele vagyunk; szerete
tünk tárgya miatt. Tehát nyilván nem adunk a szereidben, hanem kapni 
akarunk, A nyertekben' nem akarunk osztozni, ezért irigyen elzárunk tőlük 
mást. Itt nem valaminek a hiánya tesz iriggyé, hanem a bírása. Kérkedünk 
azzal, hogy' mink van és kik vagyunk. Más voltunkat, külömb voltunkat f i 
togtatjuk embertársaink1 előtt. Ennek módjai: nyers hencegés, ruházkodás, 
életmód, vallási vonalom a farizeuskodás. Gőgünk hűvös légkört von ko
ránk. A -szeretet vonz,,ez taszít, az éltet, ez fagyaszt, (Példa a konfirmációi 
ruha, meg a karácsonyi ajándékkal való kérkedés hatása azokra a gyerme
keikre, akiknek nem jut olyan.) Tisztátalan a szeretetünk a bűnhöz és a bű
nöshöz való viszonyunk szám pontjától'. Csak egy esetiben fáj igazán a bűn! 
Ha ellenünk irányul. Nem bűn a legcsúfosabb eljárásunk se, ha iménti az 
érdekünk! Ha ellenünk, irányul, viszont, még az igazság is gyűlöletet vált ki. 
Élvezettel turkálunk a pletyka bűnmosíékjában! Képmutató szörnyülködés
sel és magunkat megkülönböztető gőggel zárkózunk el a bűnös felé! Isten 
szerint való bánat fal nem bánkódunk se a mások, se a magunk bűnei feltett. 
Mérjük le csak ezen a ponton mutatkozó .szeretetűenségüinket Isten szent sze
ndéién! Csak néhány darab, a szennyesünkből és .mennyire nyilvánvaló: baj 
van a szeretetünk tisztaságával!

De baj van a SZERETETÜNK TEHERBÍRÁSA körül is. A legutóbb el
mondottakra is gondoltok. Nem bírjuk türelemmé! és • miegbocsátó készség
gel. Dosztojevszkij írt egy orvosról. Tele az embereken való. segítés unszoló 
vágyával. Meg kell azonban vallania, hogy 24 óráig nem bírja ki egy má
sikkal, vagy az evése, vagy a köhögése, vagy a szaga, vagy a beszéde miatt. 
De azért az emberiséget annál forróbban szereti. Egy versben is így olvas
tam: szeretem az emberiséget, de kerülöm az embereket, hogy szerethessem 
az emberi. Találunk vallásos embereket is, akik. nem jönnek a gyülekezetbe', 
mert nem bírják az ©Művöket. (Itt vizsgáljuk ál az élet hétköznapját, a 
családot, a munkakört —  az egymás , elhordozása szempontjából). Itt is az 
éncsodálat lá’il előtérben A z elméleti emberszeretettőT nem tágítunk, hogy 
önszerelmünkből ne kelljen kiábrándulnunk.

M egkell látnunk és láttatnunk, hogy beteg a szeretetünk, mert a hi
tünk és a reménységünk ás az, (Itt az előzőkhöz kapcsolva 7. és 8. verset 
alkalmazom.) Az ember hitélete szerves egység. Egy ponton való betegség 
teljes elesiettséget hoz.

II. Ha baj van a szeretet körül, MEGSÍNYLI AZT A GYÜLEKEZETI 
ELET. Lehet, hogy' hatalmas erők . jelentkeznek a, gyülekezet megéledésére 
és a missziójára, de ezeknek van egy fékjük, a szeretet megléte, illetve hiá
nya oldja avagy köti őket, teszi őket hatékonnyá és bénítja mag. A mi gyü
lekezeteink „lelki ajándékok** dolgában .messze elmaradnak a lelki tavaszát 
élő korinthusi és többi gyülekezet mögött. Bizonnyal van a mi. Urunknak pa
nasza ,a mi .fáradozásunkra és tűrésünkre is, nem úgy, mint Efezusban.' Pe
dig .még ezt .az utóbbi gyülekezetét is megtérésre hívta az „első szeretet** el
hagyása miatt.

C. TÉRJ MEG A SZERETETHEZt Eltértél tőle. Neon úgy van ezzel, 
min; a „Keresem az Istent** c, versben. Ott az Isteni-keresés nem Jut .nyug
vó ponthoz. Pál meg se irta 'volna 1. Kor. 13.-át, ha nem tudott volna a 
nyugvópontról, ü ismerte a mintát, is, nemcsak annak a neigatívjút. S .nem a 
mgatívjából ismerté á mintát, hanem fordítva. A szakaszt plplvaShatotT-úgy
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is> hQgy a szeretet helyébe a „Jézus" nevet .teszed. Jézusra nézett Pál és így 
látta meg életünk eltávolodottságát eredeti. rendeltetésétől Benne látta még, 
hogy Isten másképpen gondolta mint, ahogy most van. 6 szeretetből terem
tett szeretetne. S mikor mi terhesnek találva a szeretetét, teremtésünket és 
Terem tőnket megtagadtuk, s e miatt az önös élet rettenetes rabságába és a 
magáramra radottság nyomorúságába jutottunk, széttörte életünk magábazárt- 
ságát és megajándékozott Jézussal, Benne az ő meg nem érdemelt szereteté- 
w l, ingyen kegyelmével. Most kezdődik a böjt. Jézus indul a szenvedés út
ján. Isten nemcsak értünk küldte el a szeretetét,. belénk .akarja azt adni. 
trónt akar hódítani szívünkben Egyszülöttjének, «  Töviskotronásinak. Lelke 
által ki akarja önteni sziveinkbe a szeretetét, Ibogy Benne Atyánkra ismer 
lünk. Azt akarja, hogy szeretekében higyijünk, Még nagyobbnak higyjük azt, 
mint amennyit Krisztus szenvedésén gondolkodó szívünk felfogni képes be
lőle.

Egy rablógyilkos azzal magyarázta minden eltévedését az életiben, hogy 
..engem nem szeretett soha Senki". Ezért lett ő gonosz. Lásd meg téged, 
hogy szeretnek! Ezért hát mem veszhetsz el. Vissza kell találnod életed ere
deti rendeltetéséhez: hittel és reménységgel. Vissza a szerelthez Krisztus 
ittál, Atyádhoz és testvéreidhez!

Szabó Lajos

Bőjt 1. vasárnapja
Alapige: II. Kor. 6, 1— 10. (Oltárt ige; Máté 4, 1— 11.)

a z  ír á s m a g y a r á z a t  SEGÍTSÉGE.

A fejezet szorosán kapcsolódik az előző végéhez, amely a békéltetés 
szolgálatáról szól. Az Istennel való megbékélés kegyelmes ajándékát el is le
het játszani (1, v.). A „most", amelyben élünk, régi ígéretek beteljesedésé
nek egyedülálló kegyelmi ideje (2, v.). Ebből fakad az apostoli szolgálat 
belső méltósága és fegyelme, amint ez „Isten szolgáihoz" illik (3—4 v.).

A kővetkező versek (4— 10.), magyarázata Krisztus keresztje. A békél
tetés reánk bízott szolgálatában Istennek kegyelmes, megváltó, hatalmas cse
lekvése megy végbe, de a kereszt gyalázata alá elrejtve. A  versek első fele 
ezit az elrejlettséget, a kereszt képét mutatja. Második, fele viszont az „új 
teremtésnek" elrejtettségében is reális valóságát. Ezek az ellentétpárok még- 
•egyszer megszólaltatják a 4, 10— 11. mélységes mondanivalóját a Krisztussal 
való ígyüiitméglhalásról és együttifeftámadúsról. Minit ahogyan a 10. versben 
is 4, 18 üzenete cseng vissza.

- (E. Slangé Korinthusi levelek magyarázatából.)
I. v. Az „agyüttmunkáilkodás" Pál apostollá szolgálatának méltóságára 

utal (v. ö. I. Kor. 3, 9. II. Kor, 1, 24), Isten belevonja őt a maga .munkájá
ba, rajta keresztüli békélteti ímeg magával az embereiket. Az-zal, hogy Krisz
tus hirdette tett nekünk, Isten kegyelmét vettük. Mi segít rajtunk, ha Isten 
kegyelme sem? Mi vat Véget Istennel való ellenségeskedésünknek, ha az a 
kiengesztelés nem, amit Isten készített el a számunkra? Ha az igén fcsiresz- 
Uií fel lett ajánlva nekünk ez a békesség és mi nőm hittünk Isten bocsána
tában, vagy később újra kivontuk magiunkat alóla, akkor a legnagyobb aján
dék volt ugyan nálunk, de minden nyereség nélkül.

7. v . Az igével kapcsolatban Isten szolgája ,.a maga jó bizonyságát nem 
.intellektuális nágyságában^.niem .'is,. bölcsesógéhen, vagy szónoklási művésze
tében, hanem az igazmondásban adja a-gyülekezet elé. Harcában fegyverek
re is szüksége vám s a harc elől nem szabad kitérnie, máskép a szolgálatát
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(lobná el magától. Mégpedig teljes fegyverzetre, védő' és támadd fegyverzetre 
van szüksége,- Azok a. fegyverek ezek,-amelyeket az igazság (dtkaiosyné)’ dd 
néki.

( A .  S c h la l te r , Erlauteruhgen zum NT.)
Feldolgozta: D r .  N a g y  G y u la .

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA.

1, 1. Hiába vett kegyelem. Amikor most ismét ott 'állunk böjt időszaká
nak elején, igehirdetéseinkben emlékezetünkbe idézzük mindazt, amit Isten 
annak idején a kereszten tett értünk. Önkéntelenül merül fel az a kérdés: 
A  keresztem szerzett kegyelem hatása miért nem mutatkozik meg jobban 
életünkben és körülöttünk? Vagy talán ném élég hatékony az a kegyelem?
— Ezekre a kérdésekre válasz az 1. vers, iamaikótr hirdeti nekünk, hegy a 

kegyelem hatékony, munkálkodik, de lőhet a kegyelmet hiába, is venni. Ezzel 
kell számolni .most is minden keresztyénnek, vizsgálni kell életét: Istennek 
kegyelme vájjon nem lett-e hiábavaló az életében.

2. Az üdvösség napja. Ennek hallatára legtöbbször arra a fenséges és 
csodálatos napra gondol a keresztyécség, amikor az ítéletkor elhangzik: 
„Jertek én Atyámnak áldottad, örököljétek ez' országot. . . "  A z  apostol 
Ésaiás-beli idézetből indulva megvilágpsiítja, hogy az üdvösség napját a 
mában kell keresni. Üdvösség napjává llesz a mai nap, ha nem vettük hiába 
Isten kegyelmét.

II. 1. Isten szolgái nyomorúságban. A  kellemetes időhöz hozzátartozik
a 4 5. vers felsorolása is. A  botránkozás elkerüléséiben nagyon sokszor
nincs más út, mint tűrni és vállalni vereséget, nyomorúságot. Aiz evangélium 
szerint Krisztus nyilvános működése az ő megkísérlésével kezdődött. Isten 
szolgái is számolhatnak azzal, hogy nyomorúságuk, tömlöeük, virrasztásuk 
a kísértés órájává is lesz, de az ekkor kivívott győzelem mutatja, hogy a 
régi kegyelem a mában, is kegyelem és az eljövendő üdvösségből van ízelítő 
itt a földön.

2. Isten szolgái a Lélek gyümölcseivel. A  békéltetés szolgálatában 
(II. Kor. 5:18— 20.) járó Isten szolgája feladatában nincs a mag erejére 
utalva. A  6'— 7. versben, említett tudomány, igazság, szeretet stb. a Lélek 
gyümölcse, a kegyelem kiragyogása az életünkből. Ezért hat is és lesz hódító- 
erejű, amit emberi erőlködéstől nem lőhet várni.

3. Isten szolgái élete mégsem csak szenvedés, és nemcsak mutatós 
gyümölcstermés, hanem a kettő feszültsége. Ha Pál külön is sorolja fel a 
fenti két csoportot, nem azért teszi, mintha életűnkben akarná a kettőt elvá
lasztani, vagy a keresztyéneket akarná egyik, vagy másik csoportba besorolni. 
Tudja, hogy ezek nem külön fordulnak elő, 8— 10. vers ellentétei mutatják, 
hogy a keresztyén élet feszültségben élő élet. Nem vagy dicsőség, vagy gyalá
zat, ,vagy rossz vagy jó hír, stb. hanem a bűnös ember életében, az Istennek 
az ereje a bűnfelett: az Istennek a kegyelme és a gyenge erőíelenségben erő 
az Istennek ereje.

III. LeheWe mindezt kereszt nélkül megérteni, vagy nézni? Böjt ideje 
a kereszt felé fordítja a szemünket. Ebben a szakaszban a kereszt nem 
fordul elő. De hogyha a fentieket prédikáljuk, nem hagyhatjuk ki a keresztet. 
Így meg kell mutatnunk, hogy az a kegyelem, ami egyedül hathat, vagy 
tehet hiábavaló, az a kérésziben lett lengyelem. A mát a kereszt ereje 
teszi üdvösség napjává. Isten szolgái nyomorult emberek, nyomorúságukban 
a Kereszt nélkül Szentiéleknek gyümölcseivel nem ékeskednek és az életük
ben megmutatkozó feszültség botránnyá lesz, és nem válik Isten dicsőségévé, 
ha mögötte és félétté hém áll á Kereszt.

Kajos János
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Bőjt 2. vasárnapja
Atapige: I. Thess. 4, 1— 7. (Oltári ige: Máté 15, 21— 28.)

AZ ír á s m a g y a r á z a t  s e g ít s é g e .

3. v. „Mert ez az Isten akaratja, & ti szentté lététetek". Ez a mondat 
az a forrás, amelyből minden egyes következő intés folyik. „Magatokat a 
paráznaságtól inogtartóztassátoCi". Ez a figyelmeztetés vaui a forráshoz a 
legközelebb, mert semmi som ellenkezik .annyira a szentséggel, mint a gya
lázatos paráznaság, amely az egész embert beszennyezi. 4. v. Ezt a verset 
egyes írásmagyarázók a feleségre vonatkoztatják. De mivolt itt Pál megkötőn 
böztetés nélkül szól férfiakhoz és nőkhöz, „edény" alatt kétségtelenül a tes
tet kei! értenünk; mert a test bizonyos tekintetben lakásul szolgál nekünk. 
Aki puráznaságr-a adja magát, saját testét gyalázza meg.

(Kálvin Tliessalonikai levelek kommentárjából.)

Ez a szakasz etikai parainézis. Pál apostoli az erkölcsi magatartást, 
mint a Krisztusban való új élet jelét értékeli. Ezért történnek intései „az Úr 
Jézusban" (1. v.) 'és „az Űr Jézus által" (2. v.j. Mögöttük a teljes embernek 
élete minden területén Krisztushoz való teljes Ihozzáfcöt.öttsége áll. Hogy a 3. 
versben a „haigiasmos" unit jelent, azt a rákövetkező infánitivusok mutatják 
meg (3—ti. v.). A  szentséget olyan keresztyénektől kívánja meg, akik már 
szentek: ebben a régi és új alomnak a keresztyén életben való egym&smeltet- 
tisige jut .kifejezésre. Af. „,edt$iy“  i(slkieuos) fbalyos érttelme valószínűleg 
nem a „feleség", hanem a „test". A 6. vers a paráznaság mellett a másük fő 
pogány bűnre a -pénzéhségre. vonatkozik. 7. v, A „tisztátalanság" a szentség 
ellentéte.

(M . Dibelim Thiexsakmikai levelűk kommentárjából)

A régi szövetség népe számára is a szentség volt. Jalive fő követelmé
nye (Ili. Móz. 19, 2). A „szélit fogalmához «  „kultikus" mellett az „er
kölcsi" szorosan odatartozik. A „szentségi törvényben" (III. Móz. 17— 26) 
kultikus előírások mdllett eriböícsi parancsokkal találkozunk, főleg a sexuális 
ékít területéről. A  felebaráti szeretet kerül a (középpontba. Az Újszövetség 
már az erkölcsi oldalra tesz minden hangsúlyt!

A 4. versben az „edény" zsidó-talmudi kifejezés görög fordítása; a pa
rázna ságtól való inegőriztetés végett legyen mindenkinek felesége!

A 6. versben Pál apostol a tipikus pogány bűnt, a kapzsiságot, a v:r 
gyonliajhászást ostorozza, amely a csalásra való készséggel is együtt szokott 
járni. Az „atyjafia" nemcsak a keresztyén testvér, hanem általában ia fele
barát. minden ember. Az erkölcsi követeüanényé.knűk a. gyülekezet körére 
való leszűkítése eligondolbatatlan.

(A. Oepke Thessalonikai Levelek kommenentárjából.) 
Feldolgozta; Dr. Nagy Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA

Az apostol többféleképpen is cir.’ékeateti a (hessaJóni.kaiakat arra, hogy 
amit most mond, azt már többsíar hallották, most csak újra emlékezetükbe 
idézi „  .. . amint tanultatok" „ . . . gyarapodjatók" . . tudjátok., milyen paran
csolatokat adtunk nektek 'az Úr Jézus által" . . . a  pojányok nem ismerik 
az Istent, abban íbenne van, hogy ő’V ismerik, mert már megismertette máját 
velük, Figvcm'eztetés ez a mai £yii1i.-keze’.-nek is: amin! Pál nem mond úját,
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hanem, amit már halói iátok tőle víttgy mástói, azt újra moívdja; folytatja, 
él«tközelséghe hozza, aprópénzre váltja, alkalmazza, épúgy, mi sem mon
dunk mást, mint az evangéliumot, amit már sokféleképpen és sokszor hallott 
a gyülekezet, azoknak sem, akiknek viszket a fülük, hogy valami újdonságot 
vagy más halljanak (tőlünk. Ugyanazt mondjuk, amit hallott a gyülekezet 
már, de kifejtjük, újrafogalmazzuk, a modern és minden nap új arcú élet
ben sajátosan és személyesen, valóságos hitre segítőén akarjuk mondani.

Isten uralomátvétele megtörtént e világ fölött húsvétikor, de nem egy
szerre és azonnal történik annak végrehajtása. Isten hósszútűrően vár, hogy 
beilleszkedjünk az ő rendjébe, hogy szabadon, önként, belső indulatból fo
gadjuk el az ő királyi uralmát, de nem vár a végtelenségig: „bosszút álI 
az Úr mindezekért". (6. v.)

- Isten uralmának új. rendje kívánja a mi heleilileszkedésünket, „szentté 
lételünket , amit Luther is tanít: „Isten országa e!ijő ugyan a mi kérésünk 
nélkül is, de mi azt kérjük ebben az imádságban (a Miatyánkban), hogy 
mihozzánk is élj öij j ön“ .

Látszólagos ellentmondásként hangzik, hogy Isten népe szent és ezért 
szentté lehet, s kell is lennnie. Szent az, ami kivétetett evilág köréből, az 
évii ágtó 1 fcözépponiiain meghatározott rendből, s amit Isten a maga körébe, 
tulajdonába (vett. Botránkozásnak hangzott sokszor, hogy Isten egyháza, 
szent így, vallási értelembe®, s ezért lehet és kell az egyház élő tagjainak 
erkölcsi értelemben is szentté lenniük. A  szekták különösen, botránikóznak: 
azon, hogy :az egyház szent — látva egyes tagjainak sok-sok gyarlóságát, 
külön közösségbe szakítják ki magukat, az erkölcsi értelemben igazán szen
tek vagy szent életre komolyan igyekvők közösségének szeretik magukat 
feltüntetni a történeti egyházakkal -szemben. Pedig látniok kellene, hogy 
Isten országa szent, de nem önmagában, hanem azért, mert Isten a maga 
körébe vonta, szent annál fogva és csakis annyiban, amennyiben, kivette 
evilág bűnös köréiből. Nem erőszakolja Ugyan az ő uralmát, olyan hosszú- 
tűréssel vár, hogy szabadon fogadjuk el azt, illeszkedjünk bele, hogy az 
ember ilyenre nem volna képes aiz ö helyében, ezért nem is foghatjuk fel 
azt. A z egyházak tagjainak, sőt vezetőinek sok-sclk vétke tehát, nem az 
egyház szentsége ellen szól, hanem Isten végtelen bosszűtűréséről tanúskodik.

Különösen a VI. és VII. parancsolat tükrében láthatjuk meg a ma
gunk esetlségét, vétkességét, de annak szükségességét is, hogy a szent egyház 
tagjainak szentekké 'kell lenniük erkölcsi értelemben is. Ha ez e földi élet 
folyamán befejezettoéggel senkinél nem lehetséges is, annak ellenére és 
annál inkább.

a) A  pár ázna Sággal harcban kell állnunk. Meg nem gazdálkodható ez 
a harc. Vannak, akik feladják, vannak, akik nem (kellő éberséggel és éles
séggé! vívják önmagukkal szemben. Tudd meg, minden egyes elbukásod 
ebben a harcban egy-egy újabb kalapácsütés az Úr Jézus keresztjén.

b) Vauinak, akik a. paráznaságot természetesnek, „pohár víz"-nek tart
ják, de '—  őszinte vallomások szerint —- nem tudják folytatni önmaguk és 
e világ teljes megutálása, rossz lelkiismeret nélkül, amely vagy állandó, 
vagy közben kisebb-nagyobb erővel felébredő, de végül soha el nem maradó 
velejárója ennek az életfolytatásnak. íme, a minket kiválasztó Isten ural
kodó jobbja felettünk' nem enged el, utánunk nyúl és elérhet még itt a 
legmélyebb mélységben is.
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c ) A  VI. parancsolat elleni vételt szövődhetik a VII. parancsolat el le 
nivel abban az emberiben, aki iha bensőjébe néz, pontosan tudja, ho-gy nem 
fogja feleségül venni, nem kívánja egész életére társnak azt a leányt, akit 
mégis ilyen módon hiteget. Ha nem szóval, hát egész maga tar fásának hazug
ságával, mallyeil nem úgy szereli, ahogyan bizalmát amaz beléveti. Végül 
elhagyja, megkárosítva ót férjhez-menésí lehetciségeSbeia, bizalmában, erköl
csileg, sok esetben anyagilag is. Az elhagyott leány miatta nem tud majd 
hosszú ideig, talán soha már imádkozni sem, meg van károsítva vallási 
értelemben is.

d)  Jó, ha eszünkbe vesszük egymás megkárosításának finomabb for
máit, hogy az ige mennél inkább mindenkihez, sőt nekünk szóló legyen. 
Vét a VII. parancsolat ellen, aki kölcsön kér és nem adja vissza, vagy nem 
idejében, vagy nem. vigyáz arra, amit kért; az is, aki a köznek való munka
idejét könnyelműségből mulasztja, vagy magánthaszcnra dolgozik azalatt; aki 
alárendeltjét hivatalos munkaidőn túl is igénybe veszi akárcsak erkölcsi 
kényszerrel is; — aki kihasználva a másik szorult helyzetét, csupán üzleti 
viszonyban tud vek állani; aki mint diák, hanyagságával lopja szülei pénzét; 
aki jót tesz felebarátjával, hogy azután viszonzásképpen’ annak erején felül 
valót kérjen vissza, amit az magától megadni nem tud, de erkölcsi kényszer
helyzetéiben mégis kénytelen stb. stb.

A z ember találékonysága talán sehol sem olyan nagy, mint a megkáro
sítás finomabb változatainak területén.

Van, aki nem tudja, hogy Isten a maga uralmi rendijébe vett minket; 
van, aki tudta, de . elfelejtette; van, aki nem akarja tudni, mert ez kelle
metlen neki; van, aki tudja, mert hallotta, de nem hiszi; van, aki hiszi, de 
nem vonja le következményeit• a legvégsőkig. Az apostol mindenkinek újra 
hirdeti ezt, lefelé mutat a paráznaság és a megkárosítás vétkének mélysé
gébe és Isten akaratával való összeférhetetlenségébe, s felfelé irányítja tekin
tetünket a. lap igénk végén ugyanolyan határozottsággal, ellentmondást nem 
tűrő kijelentésével. „Nem tisztátalamságra, hanem szentségre hívott el min 
két az Isten".

Ferdinánd István

Bojt 3. vasárnapja
Alapige: Ef. 5, 1—9 (Oltári ige: Luk. 11, 14— 28.)

AZ ÍRÁSMAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.

Ebből a szakaszból kiviláglfilk; hogy mennyire más a .humanitárius 
etika, amely ideált és követeléseket állít az'ember elé, és Pál .etikája, amely 
isteni erők működését mutatja meg az emberben, Pál egyértelmű módon 
említ meg 'keresztyénekkel kapcsolatban kicsinyes, csúnya emberi dolgokat; 
de ezt úgy feszi, hagy fölöUüiki éiinagyog 'az örök történés, az Istien cselekvése. 
Rögtön áz elején a „követői" (utánzói) szó nem valami emberi példaképre; 
mégcsak nem is Jézus példájának követésére, hanem Istenre utal bennünket 
Mt. 5, 48. I. Pt. 1, 15.}, '

A keresztyén szere tet-parancsot az különbözteti meg minden más. hu
manitárius szeretet-parancstől, hogy "Előzőleg Isten tininket a maga szeretete 
révén már belehelyezett ebbe a szereletbe, A  Jézus Krisztussal való közös
ség Isten 'teremtő szeretető erőinek a fcleáradúsa a mi életűnkbe.

Isten szeretetének ebben az erőterében a keresztyén ember élete egészen 
másképpen kell, hogy alakuljon, mint az Istentől távolálló emberé. A ke-, 
resztyén embernek Isten cselekvésétől át járt életében nincs és nem szabad.
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hogy legyen hely sexuális, vagy anyagi természetű kétértelműségek szá
mára '

{H. Rejidtorff Efezusi levél kommentárjából.)

„Legyetek Isten íkövptői": újszövetségi szóhasználat mutatja, hogy
4t nem kjülsőséges utánzásról, lianem a lényegbeli összekapcspltság (élet
közösség) tbolső kényszeréről van sző. Erre a „mini szeretett gyermekek*4 
kifejezés is írtál.

Az imitatio Dei-nek, a hitben Istennel való életközösségnek, 'a gyakor
lati alkalmazása (következik a 2. versben. „Járatok“ (peripa bein): nem egy
két clísz-jócselekedetet kíván tőlünk, hanem a szí:ratet állandó óletfpnmájál 
,,Szereidben“ (agapéi: nem valami emberi érzés!, vagy jószándékot, hallani 
;\z .isteni agupé ‘gyakorlását kívánja az ige. Olyant, mint a Megváltó szere
teti1: önmagunk odáaldozását „áldozatul és jóillatul Istennek**, önmaguúj, 
falemésztését a szeretet (munkájában testvéreink és embertársaink javára.

különös, hogy amennyire éber a keresztyén ielkiismeret, ha a testiség 
durva bűneiről van szó, annyira eltompult az anyagiasság és bírnivágyás 
ugyanolyan bálványimádó bűneimet! szemben! Pál a kettőt egy ítélet alatt 
említi, mégpedig mint keresztyéneknek, a gyülekezetnek bűneit. „Ne is ne
veztessék közöttetek** (bennetek) hármas értelemben áll: 1. ne mondhasson 
ilyeneket rólatok a világ, 2. ne is beszéljetek magatok közt ilyen bűnökről, 
ti. az ilyen (bűn még magatokban se emfíltessék, gondolatotok is maradjon 
tiszta tőle! Ez a Hegyi Beszéd hallatlan és abszolút etikai követelése (Mt. 5, 
28;7, 21 kk).

Jaj a gyülekezetnek, ha u hűn világától való elkülönülést (6—8. v.j 
külsőséges dolgokban keresi és találja mog (másként öltözködés, nemdohány 
zás, stli.), Pál .a gyülekíizetnok a hitetlen világtól való elkülönülését két do
logban tótja: a bűidül való Teljes, határozott elszakadásban és az új életben 
járás, Lélek gyümwlcstcrinósélien élés pozitív követelésében. Ez azért fon
tos, mert a gyülekezet mint a világtól elkülönülő gyülekezet állandóan abban 
a veszedelemben forog, hogy a negatívumokban marad fogva, á nemetmon- 
dáSiban satnyul el. Ezt a veszélyt győzik1 le ölt, ahol a hívők olyan értelem
ben szakadnak el a világtól, hogy „mint világosság fiai, úgy jármaik1*. A. 8. 
versből világos, hogy az ilyen „járásra**, életre csak az képes, aki maga „v i
lágosság az Ünban“ , kimen teteti a hűn sötétségéből.

(Rieneckcr, az Efezusi levél gyakorlati magyarázatából.)
Feldolgozta: fír. Nagy Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA
Pá1 apostol a kieresztvén gyülekezetekhez mindig két •mondatban be

szél. A legvilágosabb bizonysága ennek éppen az efezusi levél. Az első 
mondat azt mondja ti, amit az Isfen Krisztusban cselekedett. *V második 
mégolyán, mint egy felemelt ujj: vigyázzatok, járjatok Istennek értelek, ve
letek, rajtatok véghezvitt cselekedeteihez méltóan.

Ez a mai ige kicsinyített mása ennek a ikéímondatos efezusi levélnek.
/. Isién szerzete kiáradt ránk a Krisztus ériünk való áldozatában. 

(2, V,), Bégen sötétség .(8. tv.) virltúnlki, a bűn és islejntóe nség, a szeretetlen - 
ség és önző gyűlölet, a paráznasóg és trágárság, csaló, üres, emberi (beszédek 
rabjai, eifgedetilenség fiai, akik felelt ott fenyeget Isten lesújtani készülő, 
megemésztő haragja (3—6. v.j, de az Úrban (8. v.), Krisztus Urunkban 
most minden megváltozott. Áldozati 'halála eltörölte bűneinket, életünk, 
egész, emberi existenciánk sötétsége világossággá változott (8, v.), Isten ál
dozatos szere telének az életterében vagyunk, szeretett gyermekek (1. b.). 
akikre „szép örökség** vár. Krisztusnak és Istennek életei és üdvösséget ho
zó, eljönni készülő királysága. (5. b .)  
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2. Azért hát, teslrvéreim, „mint világosság fiai úgy járjatok" (8. b.jl 
Kövessétek, utánozzátok Istenit áldozatos szeretőiben (1— 2. a. v.)j. Legyetek 
tiszták, önzetlenek, szemérmesek! Üres, emberi beszédekre ne hallgassatok 
(6, a)! Annyi titkos, -finom és durva tőr van a lábaitok -előtt mindennapi éle
tetek apró eseményeiben, amelyek mögött a sötétség fejedelme feni rátok a 
fogát, hogy újra sötétséggé legyetek. Világosság fiai vagytok;, Isten szentjei 
(3. b.), azaz az övéit Ne legyetek hát hűtlenül, háiládatlanu-1 (4. b.) bűntár
sai (7. v) -a sötétség fiainak! Miért aki nem vigyáz és nem harcol, az min
dent elveszít, amit Isten cselekedetei által kapott (5. v.).

Err-e a két mondatra van égetően szüksége a mai mia'gyaa- evangélikus 
keresztyénségnek is. Az elsőre azért, hogy el- ne felejtsük, a másodikra, 
hogy meg ne vessük, amit kaptunk. Az elsőre azért, mert ez az evangélium.
A  másodikra azért, mert észrevétlen, fi.nomraesiszo.Iit, igaznak tűnő utakon 
is ki lehet esni a kegy.elentbőil Az elsőre azért, mert csak általa valósulhat 
nKg a második. Mert ahol az evangélium világossága és ereje nem terem 
gyümölcsöt, -ott állatában semmiféle gyümölcs sincsen, csak a sötétségé. 
Másszóval: ahol nincsen keresztyén etika, ott igazában semmilyen etika 
sincsen.

Ez az iga újra meghúzza előttünk élesen a sötétség és világosság (per
sze nem a „középkori sötétség" és a „modern racionalista felvüág-osultság", 
hanem az istenfelenség és bűn, gonoszság és hazugság sötétségéinek és a hit, 
tisztaság, igazság (dikaioszüné) és egyenesség (a-létbiia) (9. v.) világosságá
nak a határvonalát, amelyet mi bűneink,, hűtlenségeirik takarására annyiszor 
elmosunk.

A vasárnap evangéliuma elevenen, erőszak-olás nélkül kapcsolódik az 
episloláihoz, mikor bizonyságot tesz az „Erősebb“ -ről, aki legyőzte az „erős 
fegyverest". Krisztus Urunknak ördögöt, Sátánt legyőző hatalma, nem naiv 
emberek mitologikus, ideggyemge képzelgése, hanem ma is jelenvaló, diadal
mas erő, amely itt munkálkodik közöttünk, hogy a sötétség rabjai világos
ságra jussanak és a világosság fiai világosságban maradjanak.

Oculi vasárnapja (Zsolt. 25, 15) már a Keresztre emeli az egyház te
kintetét. Gyertek, Testvéreim, nézzünk mi is a keresztre, miért egyedül innen 
árad bocsánat és erő. Hisz igazában úgyis ez a bajunk, ezért áradtak el raj
tunk undok bűneink, gonoszságaink, mert leesett a tekintetünk a keresztről. 
Tekintsünk öreá, mert Ö az egyedüli, aki kihúzza a tőrből lábunkat!

Böjt 4. vasárnapja
Alapige: Gal. 4, 21— 31. ( Oltári ige: János 6, 1-15.)

AZ ÍRÁSMAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.

Pál a két ószövetségi asszony alakját allegorikusán magyarázza, az
az jelképeknek -veszi őket, Pál úgy látja, hogy az Ószövetségben két vonal - 
fut egymás mellett. Nevezhetnénk ezeket a természetes és a lelki vallás vo
nalúnak. Egyfelől Izraelinek is .megvolt -a többi -nép vallásától lényegében 
nem különböző vallása, amelyben az ember, a cselekvő; áldozati kultusszal és 
Isten rendeléseinek kínosan pontos megtartásával igyekezett igaz lenni 
Isten előtt: De fut az Ószövetségben egy másik vonal is: a Noé-szövetség, 
Abrahám elhívása, az ígéretek és próféciák vonala, a zsoltárok marasztalásai.
Itt nem az ember ‘teljesítményeiről, Ih-amem az -emberi cselekvésre nem varó, 
a törvényszegő bűnöshöz iLeliajló, csodálatos és kegyelmes Istenről van szó, 
aki az ígéreteikben hívőnek ajándékoz igazságot. Az első vonal a törvény és 
követelményei alatti szolgaság, a második a hifiben való szabadság vonala.
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Az első, Húsárban jeliképezve, a törvény ószövetségi gyülekezete, a második, 
Sárában kiábrázolva, a hit gyülekezel, az egyház. Ez az egyház, —  amely 
láthatatlan kapcsolatban van a „mennyei JeruzsáLemímel44, Isten országával, 
sőt ennek a megjelenése ebben a viliágban, —  igazán szabad. Szabadsága 
nemcsak negatív módom értendő, hogy t, i. szabad az ítélteitől és törvénytől, 
liánom pozitív módon is: sziihad Isteniben, szabad, mert Isten keze hordozza 
életét; szabad, mert iaz igazi szabadságban —  a teremtménynek Teremtője 
iránti engedelmességben —  é l

(G. Delin Galata levél kommentárjából. 1
Hágár Isten és a nép egymáshoz való viszonyánatk azt a rendjét je l

képezi, amely a Sínaihögyem jött létre: a „közbejatt“  törvény rendjét. Ebben 
a rendben az ember Istent csak minit kövElelő Istent látja, aki a törvény be
töltéséért valló fáradozás minden gyötrelmét reánk rakja. Hágárral szemben 
á!l Sára, aki a törvény átkától, büntetésétől a Golgotlha lágyén történt meg
váltással, a mennyei Jeruzsálemmel, a keresatyénséggel azonos. Sára a sza
bad, az ígéretekkel megáldott asszony, a Krisztusban hívők ősanyja. Gya
korlati következtetés a jelenre: ti galaták, legyetek Izsákhoz hasonlóan a 
szabad anya gyermekei, a tökéletes szabadságra olhívottak —  ezért ne dob
játok el a szabadságot magatoktól! Legyetek az ígéret gyermekei, a Lélek 
gyermekei, a mennyei Jeruzsálem 'tagjai!

(H . IV'. Beyer Galata levél kommentárjából.)
Feldolgozta: Dr. Nagy Gyula.

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA.
Nem először nyúl már az apostol éhhez a kérdéshez. Az o k a  ismere

tes előttünk. A Galátiában élő keresztyénieknek elevenbe vágó kérdése ez. 
Kiújuló, könnyen elmérgülő sebe, nyomorúsága. A Krisztusban hitre, sza
badságra jutott hívők visszaesnek. Hamis tanításnak engedve me,gkeményí
tik, megmakacsolják szívüket, a kegyelem evangéliumával szemben: „. . . kik 
a törvény alatt akartok lenni . .“  (21 vers) Híveinek üdvösségéért remegő
apostol hozzányúl a sebhez, hogy meggyógyítsa. Megfogható módon szem
lélteti mondana való jót. i A két asszony a ‘törvény és evangélium, a két szö
vetség, a két egyház képe. A  kétféle származás szemléltetése (24. v.). És ez 
dönt el, magyaráz meg mindent: a származás. A keresztyén hívő

1. felülről származik. Nem adoptált gyermák, Isten Lelke által kegye
lemből lett. Izsák nem elaggott szülők, a 90 esztendős Sára, a 1()0 esztendős 
Ybraihám elhalt testéből származó élet, hanem ígéret álltai', kegyelemből 
ajándékozott ,,fiú“ . —  Örökölt, belesziüiletéssei szerzett 'vallásos, kegyes ma
gatartás és az élő hit, nem egy és ugyanaz. Nagy dolog, ha valaki arra hi
vatkozhat, hogy lelkiéltetónek gyökerei porladó ősök drága éleiéig nyúlnak 
vissza. Életében éppen ezért még csoki hírből sem ismeri azokat a bűnöket 
és nyomorúságokat, amelyekben mások vergődnek és pusztulnak. Milyen fel- 
iMrcsülíhetetlen kiváltság, ha valakinek már a dédapja is az ige szolgája 
volt. Szent szolgálatban forgolódó, elégett Árondk életén keresztül drága 
örökséget, lelki ajándékokat kapott. Nagy dolog az, amire Jézus ellenfelei hi
vatkoztak: „Ábrahám magva vagyunk és nem szolgáltunk soha senkinek, 
mi módom mondod te, hogy szabadokká lesztek.14 (Ján. 8:33.) Még sem 
elég! Nikodémusznák, a szeretetreméltó gazdag ifjúnak is, meg kell tudnia: 
Ez nem elég! A származás dönt! „Ami testtől született, test az, ami Léleklől 
született lélek az“  (Ján. 3:6). A hívő ember felülről született, Szentlélek ál
lal lett (28. v.l, '

2. szabadságra született. (3É v.) Nincs a törvény igájában. Nem
kell hordozni bilincseit. Nem kell vergődni korlátái között (Galata 
3:23). Vádja, fenyegetése alól fel van oldva a kegyelem áltál.

A-Ihato tlan, gyümölcsléién, sivatag életünkben azonban . ez nem
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i*71, jelenti: hala !• minden cselekedetre! Níem mindjárt moratiz- 
mus, törvényeskedés, önerőfeszítés útján 'tévelygő pietizmus az, ha életgyü
mölcs ökrőli, élotmegszentelődésről beszélünk. A szabadság: élet, Ennek az 
étetndk az útja kemény, harcos, tövises. Ezen az úton menni kell és nem 
-álldogálni! Hát, kegyelem, Szentlélek nem a szökött katona búvóhelye, aki 
nem akar menetelni, harcolni.

Ismael és Izsák harca körülöttem van, de elsősorban bennem is. Ami- 
kor Ismael kiüzetifc, akkor valami nagy dolog történik. Ez az esemény 
meglátszik, nyilvánvalóvá lesz és pedig az engedelmességben. Abban, hogy 
életünk Krisztus uralma alá kerül. Krisztus pedig úgy győz lie, hogy 
konkrété elszedegeti a bűneinket. Úgy mint a magát megadó katona, egyen
ként lecsatolja fegyvereit és kiszolgáltatja a győzőnek. Ez pedig cselekede
teket jelent. Ezeknek megspórolásával ne akarják engedetlenségünket lep- 
lezgettoi. A hívő szabadlábra helyiszett fogoly, Szabad az új életre, Isten 
akaratának cselekvésére. A keresztyén hivő

:3. íigéretek örököse, Isten megváltóit, népiéneik tagja 1(126—30). „A  
magasságos Jeruzsálem nem más, .mint a,z anyaszentégyház, a hívek közös
sége, akik szerte ezen a földön élnek, akiknek egy evangéliumuk, Krisztus
ban való egyféle hitük, egy Szentlelkiik, egyféle szentségük van“  (Luther) 

Ennek tagja, a Jézus Krisztusban való hit által, Ez újra nem azt je
lenti, hogy egy láthatatlan szellemi közösségnek, a diadalmas egyháznak a 
tagja csupán, hanem hozzá tartozik e földön szenvedő, harcoló, kereszt 
alatt járó egyházhoz is, benne van a (maga életével. •—- A magasságos Jeru
zsálem az eljövendő is. A szülő otthon, ahonnan származik, ahova megy. 
„Nem jött el még ideje Sión . győzelmének, még nem zeng az ajkakon 
diadalmi ének". Útiban hazafeléi De ezzel a bizonysággal: meg vagyok vált
va! Krisztus örökös-társa vagyok! (Rám, 8:16, 17.) Ennek drága eilődzét íz
lelheti az Élet kenyerében, aki a Krisztus , (Jám. 6:1— 15: mai evangélium 
kapcsolódása). Egészen megközelíthető, megtapintható valósággá lesz ez az 
úrvacsorában. Ezért a böjt, a nagypénteki kereszt felmagasodó árnyéka el
lenén* is: Laetarc! F.zs. 66:10.

Rozsé István.

Böjt 5. vasárnapja
Alapige: Zsid. 0. 11— 15. (Oltári ige: János 8, 46— 59.)

AZ ÍRÁSMAGYARÁZAT SEGÍTSÉGE.

9, 14: A régi és új szövetség ©lltérő tisztaságát szépen írja te és antr 
tézisekkel állítja elénk. Mert a régi szövetség tisztasága a tesitndk, az edény
nek, vagy a ruhának a tisztasága volt, az új szövetségé pedig a lelkiisme
retben, a szívben, vagy a lélekben van; a régi szövetség halott, vagy tisztá
talan ember érintése által tett tisztátalanná, az új pedig holt cselekedetek, 
vagy bűnök által. A lelkiismeret megtisztítása először is azt jelenti, hogy az 
embert nem gyötri a bűneinek tudata és nem nyugtalanítja az eljövendő 
büntetés félelme; ezt semmi más* nem képes elvégezni, egyedül Krisztus vére, 
de ez is csak azzaj. a hittel együtt, hogy bűnölk bocsánatára untatott ki. 
Másodszor: a holt cselekedetek kétség nélkül a bűnöket jelentiki; azokat a 
cselekedeteket nevezi holtaknak, amelyek beszennyezik a lelkiismeretűt s 
amelyektől Krisztus véré tisztít meg bennünket. Viszont ami a lelíkiismeretet 
beszennyezi, az a bűn. Ebből a súlyos igéből az is következik, hogy a ke
gyelmen kívüli történt cselekedetek is bűnök, annyira, hogy holtaknak is ne
vezhetik őket Miindiöbből áz következik, hogy a jó, tiszta, nyugodt, békés- 
séges lelkiismeret csak a bfinbocsán&tba vetett hitből fakadhat Ez viszont
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nem lehet meg máskép, csak Isten igéje által, mély Krisztus vérének a bű
nök bocsánatára való kionitatását prédikálja.

(Luther scboliotnja a Zsidókhoz írt levél kommentárjából' 1517— 18. ;
A „nem e világiból való sátor", amelyben Krisztus papi szolgálatát 

végzi; a menny, Isten trónusának a helye. Ezen a mennyei sátoron teívül 
van az előcsarnok, a jeliemvaló világ, ahol a hívők várják a ;főpap visszajö- 
vetelét. Akkor majd az „előcsarnok", tehát ,a teremtett világ, is felvétetik 
a mennyei szentélybe és csak az marad meg. De addig a gyütekeaeit még 
csak az előcsarnokban tudja magát és reménységgel várja a szentélybe való 
belépés idejét. A hitetlenek viszont az előcsarnokban rendezőiednek be vég
legesen és ezt tartják mindenüknek.

Az idegen vér csak külső bűnöktől tisztít meg. Krisztus vére azért tö
kéletes engesztelő áldozat, mert saját vér és .mert az egyetlen Ártatlannak a 
vére, nem saját bűnök, hanem ia mi bűneink büntetése.

Jézus halála a dicsőségbe való bemenetel; ebbe az Ö idicséséges halálába 
belevonja azokat is, akik hisznek benne. Vére által megtisztítja őket a 
szentélyben való szolgálatra. Az Ö lábnyomában az Atya szírig élé léphe
tünk (megállhatunk Isten ítéletében).

(E. Rvesner Zsidókhoz írt levét kommentárjából.)

Az „örökkévaló Lélek által" (14. v.) a főpapi munka eredetét és há
lását jelöli meg: olyan valaki áldozta oda magát Isteninek, aki az örökkévaló 
Lélek birtokosa volt és akit ez a Lélek elevenített meg (I. Pt. 3, 18. Rm. 1. 
3 kk.),

A „lelkiismeret megtisztítása" (14. v.) a bűnbocsánat felől való bi- 
zonyossátevés és a bűnös indulatoktól való megszabadítás.

„Latreuen theó zónti“  (14. v.): Krisztus szolgálatának az eredménye 
bennünk tökéletes, de nem kultikusan értett „istentisztelet" itt a földön 
(Jn. 4, 23. Rm. 12, 1 k.).

„Az első szövetségbeli bűnök" (15. v.): az első szövetségből származó 
törvény. ellen elkövetett bűnök, A  két szövetség összefüggésének és ellen
tétének eredeti megfogalmazása: az új diathéké eltávolítja az útból a régi 
diathéké ellen elkövetett bűnöket (Rm. 3, 25).

(H . Windisch Zsidókhoz írt levél kommentárjából.)
Feldolgozta: Dr. Nagy Gyula, 

A PRÉDIKÁCIÓ FONALA.

A golgotád kereszt Isten ajándékozó szeretetéről beszél. Isten az Ő 
örökkévaló javait úgy adományozta nekünk, hogy az Ö Fiát a halálba adta. 
Amikor Jézus, mint főpap vére hullásával áldozott a keresztfa oltárán, Isten 
az ö  áldozatáért mindem üdvösséges javát nekünk ajándékozta. Sőt azóta is, 
ahol a keresztről való beszéd prédikáltalak, folyik Isten nagy ajándékozása 
Most, böjtben is azért hirdetjük az Ur halálát, hogy Vele együtt minket is 
meggazdagíthasson az Ur az Ö igazi javaival,

Az U r az Ö igéjében úgy szeretné megismertetni velünk az Ö legfon
tosabb javait, hogy azokat megkedveljük és azokkal szerfelett .meggazda
godjunk.
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Isten legfőbb java kétségtelenül az, hogy Jézus Krisztus az Ő tulajldon 
vére által váltságot szerzett nekünk. A bűn és kárhozat rabszolgái számára 
leh>etne-e valami jobb ennél? Amikor lialáíban hevertünk, ö ‘ kivont bennün
ket a pusztulás gödréből. Ezért méltó a váltságot vérrel kifizető Jézus arra, 
hegy itt és az örökkévalóságban magasztaljuk csodadolgait.

Ebből a szabadulásiból következik az a jó, hogy az Ur megtisztítja lel
kiismeretűnket a holt cselekedetektől. Önmagunkra nézve nem lehetne so
hasem jó és tiszta lelkiismeretűnk. Mindig van, ami elkeseríthet. Halott, fél
holt cselekedetek, rothadozó gyümölcsök nyugtalanítják Isten országának 
legengedelmesebb gyermekeit is. De Krisztusnak a vére hatalmas arra, hogy 
lelkiismeretűnkben békességet teremtsen. Milyen jó és áldott ajándéka Isten
nek az, hogy nekünk nem a lelkiismeretűnk szeszélyes és pontatlan hőmé
rője szerint van békességünk, hanem békességünknek alapja Krisztusnak a 
vére. Mert nem magamban vagyok megigazulva, hanem aki engem megigazít 
az Ur az!

így kóstolhatunk bele abba a jó ajándékba is, hogy szolgálhatjuk az 
élő Istent. Az Ur nem úgy szabadít meg bennünket az ördög szolgaságából, 
hogy azután magunkra hagyna, hanem mihelyst megszabadít, már be is 
von bennünket a tulajdon háztartásába, szolgálatába. Milyen nagy ajándék 
és tisztesség ez. Szolgái lehelünk a ívnak az Urnák, aki maga a Szeretet. 
Szolgálhatjuk Öt, aki szolgái számára minden jó cselekedetet annyira előre 
elkészített, hogy nekünk csak járnunk kell azokban. Boldog szolgálat ez, 
ahol mindig mi vagyunk a nyertesek, mert ha csak a legcsekélyebbet is ad
juk imában, áldozatiban, bizonyságtevésben, engedelmességben az Urnáik, Ö 
mindig százannyit ad nekünk cserébe, Méltán mondja Luther erről a szolgá
latról, hogy ez nem a rabtartó által diktált, hanem „örökkévaló igazságban, 
ártatlanságban és boldogságban*1 folyó szolgálat.

Ha az eddigiek is csodálatos javakról szóltak, az igénk utolsó sora 
olyan ablakot nyit meg, amely mögött ott van a javaknak a java -.Elnyerhet
jük az örökkévaló örökséget is. Szem nem látja, fül inéin hallhatja és elme 
■el sűm gondolhatja a jövendő javaknak azt a gazdagságát, amelyet Isten 
elkészített ugyan az öt •szeretek számára, de amilyet csak akkor fogunk el
nyerni, amikor az új földön, az új ég alatt bevisz bennünket is az Ur az ö  
hajlékaiba. Jcrtek hát és már mást magasztaljuk az lírát, a mi örökségün
ket.

Nagy örömmel (kell meglátnunk igénkben azt is, hogy mindezeket a 
javakat az a Jézus osztogatja, aki az új szövetség közbenjárója. ,

Ne elégedjél hát meg, kedves testvérem, csak a földi élettel, hanem 
tekints feljebb is. Emeld fel tekintetedet a Megfeszítettre, aki érted 
is meghalt, hogy téged is .megajándékozzon. Higgy abban, hogy . még ina 
meggazdagíthat az, aki az ö  tulajdon Fiának nem kedvezett és Veié együtt 
mindennel meg akar ajándékozni .bennünket. Böjtben Istennek Lelke éppen 
azért mutatja meg nekünk a megüresedett, megszegényedett és halálragyö 

.törj Jézust, hogy mi, az Ö. szegénysége által szerfelett meggazdagodhassunk. 
Vilié,u Jázsa Márton.
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Mivé lesz az ébredés?
Szá z  esztendő nyomában a finn  p a ra sztp ró fé ta  halálának  

100. évforduló ján

1952 január 27-én múlt száz esztendeje annak, hogy Ruotsalai-  
nen Paavo, a finn parasztpróféta utolsó álomra hunyta le szemét. 
Az évforduló alkalmából a finn evangélikus egyház országszerte 
nagy fiára és áldott hatású ébresztőjére emlékezett. A  felébredi 
gyülekezetek, népfőiskolák szeuratjaikon a?. Öreg Paavo bölcs „Út
mutatásait, fáradhatatlan munkálkodását idézték emlékezetbe: az 
egyházi és világi lapok oldalakon át a parasztpróféta személyével 
és örökségével foglalkoztak; a finn rádió emlék-istentiszteletet köz-, 
vetített Ruotsalainen szülőföldjéről, a nilsiái templomból, s a fel
ébredtek mozgalmának ma élő legnagyobb historikusa, dr. Kares 
Olavi, a rádióban méltatta a finn erdők és tavak fáradhatatlan 
vándorának nem halványuló jelentőségét,

A  parasztpróféta emlékét sokan áldják a mi, hazánkban is. 
Magvetése gyümölcsöt terem a mi gyülekezeteink életében is. Éppen 
ezért szívesen osztozunk finn testvéreink'ünnepében. S ha nem is 
zarándokolhatunk el a nilsíái temetőbe,, annál boldogabban emlé
kezünk arra az életre, amely nem szállt sírba Ruotsalainen Paavo- 
val, hanem hódított tovább a testvérnép széles rétegében. Nem a 
parasztpróféta nálunk is eléggé ismert életevei és munkájával kí
vánunk azért foglalkozni halála századik évfordulóján, hanem mag- 
vetéséneü a beérő termésével, életművének a folytatódásával: a 
nevéhez fűződő ébredési mozgalomnak az évszázadával, ami a nagy 
ébresztő halála után pergett le az idő homokóráján. Magától érte
tődő, hogy ilyen szűk keretek között nem ismertethetjük ezt a száz 
esztendőt történeti eseményeiben, nem térhetünk ki minden, ébre
déstörténeti szempontból jellemző mozzanatára, mégis szeretnénk 
felvázolni a Szentlélek munkájának legalább az irányvonalait, hogy 
meglássuk, Isten milyen úton vezettb, tisztogatta, mélyítette, fenyi- 
tette és termékenyítette azt az egyházat elevenítő mozgalmat> 
amelynek az elindításában az iskolázatlan finn parasztembert olyan 
hatalmasan felhasználta. Ez a tárgy annál is inkább közel jöhet 
hozzánk, mert bennünket is egyre inkább nem az érdekel csupán, 
hogyan kezdődik az egyházban az ébredés, hanem hogy miként 
marad meg, hogyan hódít és hat mind szélesebb körben terméke- 
nyítőleg és me gelevenít öle g.

Lehanyatló é le t V á lsá g os évtized

Ruotsalainen Paavo életének utolsó esztendei már erősen a 
mozgalom megméretésének a jegyében teltek. Mint az erdőtűz a 
rengetegben, úgy harapódzott el a lelki ébredés lángja a finn nép 
minden rétegében. Előbb a savói tavak partján lángolt fel, majd 
a karjalai hegyormokon, hogy utat mutasson az erdők szétszórt 
népének; mint a futótűz zúgott végig Kalajoki mentén és a cikkázó
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villám fényeként világította be Pohjanmaa termékeny síkját. A  
nép százával sereglett össze az összejövetelekre, élén a lelkészi 
kar legjobbjaival s a soraiban ott lehetett látni az _egyetemi ifjú
ság színe-javát, a patikust, fiskálist, szolgabírót — 'egy sorban a- 
parasztokkal. Egy szív és egy lélek volt ez a megmozdult tanya
világ, összekovácsolódva a Szentlélek kohójában újabb és újabb 
lelkeket nyugtalanítva, ébresztve és Krisztus belső; személyszerinti 
ismeretére elvezetve. Es ekkor Isten jónak látta ezt az Ígéretes 
életet megpróbálni. Belekerült az egész mozgalom a Sátán ros
tájába.

Jelentkezett ez elsősorban a vezetőemberek megpróbálásában. 
Sokan bizonyultak könnyűnek és polyvaként kerültek a szelek szár
nyára. Sokan bizonyultak alulvalónak és kihullottak a rostán a 
szemétbe. Akik pedig megmaradtak, sok. szenvedés és gyaláztafás 
közepette tartattak meg.

Keresztelő János.igéje és sorsa sokszor ismétlődik Isten vá
lasztott eszközeinek az életében.' Krisztusnak kell növekednie, nékik 
pedig alászállaniok. Nemcsak képletesen, hanem elítélve, meg
alázva és magára hagyatva* Ruotsalainen Paavo is egészen magára; 
marad utolsó éveiben. Megfogyatkozott testi erejével nem bírja a 
hosszú, fárasztó utakat. A  hozzájutó hírek, levelek pártoskodásról, 
áskálódásról, az első szeretet meghidegedéséről beszélnek. A  gyüle
kezetében, Nilsiáben sohasem állott erősen az ébredés, de még az, 
a kevés is elalvóban volt. Körülötte a hideg halál látszott aratni. 
A  papja esküdt ellensége volt az ébredésnek, a temetési istentisz
telet céljára is csak lelkészek ismételt kérésére volt hajlandó ki
nyitni a templomot. A  világi hatóságok esztendőkön át törvény- 
széki eljárást folytattak ellene részegeskedés és káromkodás vád
jával. Nem is fejeződött be az ügye, úgyhogy a legmagasabb Bíró 
előtt hallgathatta meg ennek a pörnek a végítéletét is. Nem máradt 
neki semmi emberi, földi biztatása. A  halálos ágyán mondotta: 
„Nem tudom dicsérni az Urat, de légy Te, Megváltóm,, az én dicsé
retem a mennyei Atya előtt!" Lagus Jónás a következőket írja 
egyik lelkészbarátjának Ruotsalainen' halála alkalmával: „Bizo
nyára tudod már, hogy a mi legöregebb vezetőnk, az Öreg Paavo, 
meghalt Nilsiáben. Mindvégig magánál' volt és az utolsóig a ke
gyelemnek azt az egyszerű útját járta, amit tanított. Abból a meg
számlálhatatlan sokaságból, amely annak idején megragadta az 6 
világosságát, már cso,k itt-ott találunk egy-egy . magános lelket, 
aki még követi a Biblia és az Öreg tanítását".

Finnországban a halál beállta és a temetés között ma is hetek 
telhetnek el. Ruotsalainen Paavo temetése is csak március 8-án 
volt. óriási tömeg részvételével. Azonban még mielőtt sírba helyez
ték volna a nagy ébresztő földi porait, február 2Jf-én Ylistaroban 
egy esküvő alkalmával nyilvánosan is megtörtént a szakadás a 
fölébredtek között. Durchman Frans Oskar, Durchman J. V. és 
Lilius A. J. lelkészek a lakodalmi nép előtt megtagadták a közössé
get Malmberg Niüo Kustaaval, Ruotsalainen Paavo legnagyobb 
hatású és mindvégig hűséges lelkész-ébresztőtársával. Kalajoki völ
gyében is két táborra szakadtak a felébredtek, az egyik tábor ve
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zetője Lagus Jónás lelkész, a másiké Niskanen Vilhelmi paraszt- 
ember lett. Itt ugyan mind a két tábor megmaradt tudatosan a 
Ruotsalainen Pavo által lerakott alapokon és mindvégig tiszte
lettel adóztak a parasztpróféta személyének, bár a két csoport 
között évtizedekre megszakadt minden lelki kapcsolat. Sokkal mesz- 
szebb mentek a Dél-Pohjanmaai lelkészek. Ezek 1852 április 1-én 
Yliharmaben lelkészi találkozóra gyűltek össze, ahol vizsgálat tár
gyává tették a felébredtekhez való viszonyukat. A  találkozón kilen
cen vettek részt, de még többen is csatlakoztak hozzájuk utólag. 
Az eszmecserében kialakult egyöntetű véleményt a házigazda, 

v. Essen K. K. levélben megírta két társuknak, akik írásban küldték 
el megjegyzéseiket az előre felvetett kérdésekhez. Ebből a levélből 
értesülünk a felébredtek mozgalmának legsötétebb és legszomorúbb 
eseményeiről. Azok a lelkészek, akik eisővonalbeli fegyvertársai 
voltak Ruotsalainen Paavonak, Malmberg Niilo Kustaanak, most 
minden közösséget megtagadnak azokkal, sőt elítélik az egész 
mozgalmat. Egyöntetűen vallják, hogy tanításuk inkább emberi 
tekintélyekre, mint Isten igéjére alapult. „Amit pápáink szájából 
hallottunk, azt úgy fogadtuk el és hirdettük tovább, nem 
törődve azzal, hogy megfeiel-e mindenben Isten igéjének1'. Hiány
zott a megszentelődésről való tanítás és nagyon fogyatékos volt 
maga az alaptanítás, a megigazulás is. A hit megrekedt valami 
távoli vágyakozásnál és várakozásnál. „Kénytelenek vagyunk be 
ismerni, hogy szektához tartozunk és mindannyian belegabalyod
tunk a szektásság pányváiba, mint a légy a pókhálóba. . .  A sötét
ben tévelyegtünk és a hazugság oltárán áldoztunk •— és mégis az 
igazság embereiként forgolódtunk, mint akikre az egész világnak 
hallgatnia kellene. Ezek és hasonló jelek mutatják, hogy csaknem 
a sátán zsinagógájához tartoztunk, miközben azt hittük, hogy Isten 
háza vagyunk". Mindebből azt vonták le, hogy itt feltétlenül válto
zásra van szükség, megtérésre ebből a tévelygésből. „Mindenek 
előtt Sokkal nagyobb tisztelettel kell foglalkoznunk Isten igéjével, 
feltétlen engedelmességgel fogadni Istennek minden .igéjét". Egy 
szó sem volt ebben a nyilatkozatban arról, hogy az ébredést moz
galomban valami jót is kaptak akár személyükben, akár szolgála
tukra nézve ezek a lelkészek, de teljes szakítást jelentett ez magá
val az ébredéssel.

Stenbcick Lauri ugyan nem volt az ylihármái találkozón, de 
később ő is ehez a csoporthoz csatlakozott. Álláspontja nagyon vi- 
ligosan kitűnik egy levélből, amit Bergh Júliusnak írt, aki Ruot- 
saíainen élettörténetén dolgozott és adatgyűjtés céljából fordult 
hozzá. Stenbáck ebből kifolyólag a következőke.'; írja neki: „Külön
ben, ha megmondhatom a véleményemet, amiben sokan osztoznak 
velem, nem’ látom kívánatosnak és hasznosnak semmiféle életrajz 
írását és megjelentetését az Öregről. Ha az ember a jóoldalt akarja 
előhozni, akkor abból egyoldalú dicshimnusz lesz, ami azonban 
nélkülözni fogja az igazságot és nem egyeztethető össze a jó lelki- 
ismerettel, ha pedig meg akarjuk írni az árnyoldalt is, akkor olyan 
dolgok kerülnek elő, amiket leghelyesebb Ispen ítéletére bíznunk és 
sötétben hagynunk. Az Öreg vak istenítése —  legalább is ezen 3 
vidéken —  menthetelenül hajótörést szenvedet:",
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Az ébredési mozgalomtól elszakadt papok —  nyilván a maguk 
igazolására —  a legképtelenebb vádakat, gyanúsításokéit, rágalma
kat szórták Malmberg Niilo Kustaara, Ruotsalainen halála után most 
már a mozgalom legnagyobb, s lassanként egyedül maradó ébresz
tőjére. A megméretés és me gr őst áltat ás legtöbb szenvedése Malm- 
bergnek jutott. A  felébredtek egységes népe a szeme láttára hul
lott acsarkodó pártokra, régi, hűséges barátai vájtak ádáz ellen
ségeivé.- Belegázoltak a családi életébe, vádolták hamis tanítással és 
feljelentették az érseknél, aki sürgősen canonica visitatiot rendelt 
el Lapuéban s a jegyzőkönyvbe igen megalázó megállapításokat vé
tetett* fel Malmberg ellen. 1853-ban a Közép-Pohjenmaai felébredtek 
kérésére beadja pályázatát a nivalai kápláni állásra, azonban a 
kuopioi dómkáptalan nem jelölte a választásra. Nem volt hozzá
hasonlítható erejű és hatású lelkész az akkori finn evangélikus 
egyházban, s több évtizedes segédlelkészi szolgálati: után még csak 
jelölést sem kapott egy falusi másodlélkészi állás, betöltésénél! 
1858-ban, nem sokkal a halála előtt, újra felelevenedtek az 1838-ik 
évi kalajoki törvényszék szomorú emlékei. Az oului tartomány 
kormányzója eljárást indítgatott ellene tiltott összejövetelek tar
tása miatt. Ez ugyan nem végződött elmarasztaló ítélettel, de a 
sok nyomozás, kihallgatás, jegyzőkönyvezés keserűsége felettébb 
terhelte az ébredés erőtlenedő és betegeskedő szolgáját. 1858 
szeptember 21-én Malmberg Niilo Kustaa halálával pásztor nélkül 
maradt a felébredtek megtépázott, szétszórt nyája.

A  felébredtek mozgalmának ezzel a szomorú évtizedével sokat 
foglalkoztak a kutatók. A  legkülönbözőbb területen keresték a le
hangoló eseménysorozatok, szakadások és ellenségeskedések ma
gyarázatát. Vizsgálat alá vették a meggyanúsított és megvádolt 
vezetők erkölcsi életét, az inkriminált tanítási pontokat, pszichológiai 
szükségszerűségeket kerestek egy lelki megmozdulás hullámvonalá
nak a változásaiban, mindez azonban nem nyújtott megnyugtató 
magyarázatot az eseményekre. A  mozgalmat egész teljességében 
—  nemcsak kívülről, hanem belülről is —  jól ismerő történészek 
és ébredési teológusok nagyjából három ponton vélik megtalálni a 
magyarázatot:

1. Az ébredés gyors terjedésében és tömegmozgalommá válásá
ban nyilvánvaló veszedelmek rejtőztek. Sokan csapódtak hozzá 
valóságos ébredés és a kegyelem igazi sóvárgása nélkül. Olyanok 
is voltak, akiknek nem fűlött a foguk a hit harcának megnemszűnő 
tusájához. Meglankadtak, elaludtak, elkényelmesedtek. Amíg a 
Lélek szele zúgott, addig észrevétlenek voltak ezek az elemek, de 
amikor Isten csendesebb időket adott, akkor jelentkeztek ezek a 
jelenségek. Argusszemmel figyelték a másikat és elsiklott a tekin
tetük a saját bűnük fölött. Tanbeli kérdéseken vitatkoztak és 
megfeledkeztek az életről. Megunták a koldusmesterséget, a ke
gyelem naponkénti mannáját és gyűjtögetni kezdték az önigazság 
gyászos utravalóját. Persze mindezt a „tiszta tanítás11, a „Szentírás 
teljesebb üzenetének a megértése11, a „megszentelődés", a „birtokoló 
hit“ tetszetősen megtévesztő szólamai alá rejtették, de mind e 
mögött kétségtelenül a kegyelemre való igazi ráhagyatkozás és a
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valósággal Istenbe kapaszkodó hit feszültségének a lazítása' állt. 
A  mozgalom lelkészmunkásait az egymás iránti irigység és saját 

; dicsőségük vágya is fűtötte.
2. A megvádolt vezetőemberek sem voltak természetesen, bűn- 

telenek. Ha nem voltak is szennyesebbek, mint annak a kornak 
más papjai, vagy parasztjai, s ha a sok vádat, gyanúsítást és rá 
galmat egyéni bosszúvágy és Istenellenes, ártó szándék sugalmazta 
is, bűnösek voltak Isten előtt. És Isten az övéinek a bűnét mindig 
súlyosabban ítéli meg, mint a kárhozat fiaiét. A  nagy áldásokhoz 
mindig nagy kísértések is kapcsolódnak. Ezrek és ezrek tanácsoló- 
jának lenni s a lelkekért vívott harcban diadalmasan hadakozni 
nem kis veszedelemmel járt. A  kísértések között a felébredt ve
zetők is alulmaradtak olykor-olykor. Isten pedig mindezt nem 
hagyta büntetlenül. Megalázta, összetörte, porba és hamuba kény
szerít ette őket, hogy használható eszközök lehessenek a megalázot- 
tak, összetörtek és porbahulltak felemelésében.

3. Istennek ez a tisztogató, kegyelmes ítélete kiterjedt az egész 
mozgalomra. A tűz próbáltatás végett támadt közöttük, hogy 
megégesse mindazt, ami önigazság, emberi dicsőség és salak. Mi, 
emberek, nagyon hajlamosak vagyunk arra a kegyes tévedésre, 
hogy Isjten presztízse megkívánja, az ő ügye itt a földön elismerési 
arasson, az emberei tetszést nyerjenek és a vállalkozásai sikert 
hozzanak. Pedig Isten számtalanszor megmutatta, hogy gyalázat alá 
rejti a dicsőségét. Soha nem volt kényes a megromlott ítélőképes
ségű ember előtti becsületre, de abból nem engedett, hogy egyedül 
övé legyen minden dicsőség. Es ezt leginkább ítélettétel útján 
gyakorolta. Aki meghajolt az ő hatalmas keze alatt, azt mindig 
felemelte, aki pedig tiltakozott ellene, vagy kisiklott alóla, azt 
mindig megalázta. A  felébredtek mozgalmának nagy megpróbálta
tása idején is az ébredés vonalát a mindenki által megítélt és 
megalázott Malmberg vitte tovább,míg a felette ítélkező és vele a 
'közösséget megtagadó lelkészek s a velük tartó hívek teljesen el
szakadtak az ébredéstől. Körülöttük hamarosan megfagyott az élet, 
elszéledtek mellőlük hűséges követőik is és többen közülük lelkileg 
meg is hasonlottak lelkészi szolgálatukkal.

Papi vezetés nélkül „A z  öregek kora,,

Malmberg Niilo Kustaa halála után árván maradt, papi vezető 
nélkül, a felébredtek nyája. Olyan negyedszázad kezdődött, amely
ben a fölébredt nép nem kapott és nem várhatott mást a szószék
ről, csak ócsárlást és ítéletet. Amit az Isten igéje a farizeusokról 
mondott, azt mind reájuk vonatkoztatták. Ok voltak azok, akik a 
ruhájukat szaggatták meg és nem a szíveiket. Ok gondolták azt, 
hogy saját cselekedeteikkel jutnak be a mennybe, ők bontották 
meg szeuratjaikkal a gyülekezet egységét, ők akadtak fenn örökké 
külső dolgokon és sejtelmük sem volt az élő Krisztusról, stb. Ezek
ből a prédikációkból az látszott, hogy az egyház legnagyobb baja 
az ébredés s a Krisztus testének legelszomorítóbb szennyfoltja a 
fölébredtek. Nem csoda, hogy az Isten Leikétől megragadott: s az
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élő víz forrásaira elvezetett lélek nem tudott megelégedni az ilyen 
„lelk i" táplálékkal, hanem a maga módján, a maga lehetőségei 
között kereste tovább azt az éledéit, ami a Krisztus igazságát éhező 
lelket is megelégíti. Otthonaikban és szomszédolás közben énekel
ték a maguk énekeit, emlékeztek a régi idők nagy eseményeire, 
nagy tanítóira és azok felejthetetlen tanításaira. íg y  nőttek ki a 
mindennapi szükség parancsára felébredt parasztok soraiból ennek 
a korszaknak lelki tanítói és felébredt vezetői.

A  felébredtek története ezt az időszakot „az öregek korának“  
nevezi. Papok hiányában öreg parasztok tartják számon, gondoz
zák és tanácsolják a fölébredt népet. Sokan írták bele nevüket 
kitörölhetetlenül ebben az időben a mozgalomnak a történetébe. 
Itt közülük csak kettőt kívánunk megnevezni, akik összekötőkapcsot 
is jelentettek a Kalajoki mentén lakó felébredtek és Dél-Pohjanmaa 
népe között, ezáltal is biztosítva a mozgalom fennmaradását.

Logrén A rv i Juhana (1823— 1883) lapuai szegényparaszt volt, 
1852— 58-ig Malmberg béresgazdája. Malmberg halála után a fe l
ébredt nép egyre nagyobb bizalommal ajándékozta, meg. Vasárnap 
esténként egyre többen gyülekeztek össze tanyájába szeuratra, s 
egyre tágabb körben terjedt el hire, hogy milyen egészséges taní
tást ad rajta keresztül az Ur árván maradt nyájának. Néhány 
esztendő alatt a dél-pohjanmaai felébredtek megbecsült vezető
embere lett. Szorgalmas, kitartó munkájával anyagilag is meg
erősödött. Eleseszű, talpraesett ember, akit sok lelkigondozói böl
csességgel és ritka beszédkészséggel áldott meg az Ur. A  hitetle
nek felé is mindig megtalálta a szívekhez vezető utat. „Sziruppal 
több legyet lehet fogni, mint kátránnyal" — magyarázta egyszer 
valakinek. Az Ínyenc falatokra vágyó keresztyén is megkapta tőle 
a magáét: „Lenyalod a vajat a kenyérről és a többit otthagyod". 
Valakit, aki mindenáron a felébredtek prédikátora szeretett volna 
lenni, a felszólalása után a következőképen tanácsolt: „Ne beszélj 
többször az összejövetelen, de hallgatni te is éppen olyan jól tudsz, 
mint mások!" Amikor valaki nagy kenetességgel beszélt a szeura- 
ton, Logrén elővette pénztárcáját és hangosan kezde számolni: 
„egy rubel, két rubel. . . tíz kopek, stb.“  S a rendzavarás hamar 
levettette a beszélővel a kegyes álarcot.

Rauhála Taneli (1812— 1883) nivalai parasztember volt s a 
Kalajoki völgyében lakó népnek lett a lelki vezetője. Csendes be
szédű, sokat tapasztalt, bölcs öreg ember. Drága kegyelmi aján
déka volt, hogy mindig oda tudott alázkodni a megkísértett, bűn- 
terhelt lelkek mellé. Mikor Kiuruvesiben már nagy ébredések jár
tak, egyszer könnyek között panaszolta a templomajtóban: „Csak
hogy végre nekem, öregnek is. fel kellett ébredni!" —  „Hát nem 
ébredt fel már ezelőtt régen?" —  kérdezte tőle a lelkész. „Sokszor 
voltam már igen közel az ébredéshez, de én szerencsétlen, mindig 
elódalogtam az Ur mellől". —  Különösen közel tudott férkőzni a 
fiatalokhoz. Egy alkalommal négy fiatal leány panaszolta előtte 
megtérésének nyomorúságos voltát: „Mennyit érhet ez a mi meg
térésünk, amikor még anhyirá sem tudjuk legyőzni magunkat, 
hogy ne kívánkozzunk vissza; a 'Világba". —  „Nincsen azon semmi
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csodálnivaló -— felelte az Öreg — , hiszen ti a legszebb korban 
vagytok. De még én, véncsont létemre is, félszemmel mindig a 
világ felé kacsintgatok". —  „Ha mi Krisztus igazi követői vol
nánk, akkor a világ is hátat fordítana nekünk, de úgy látszik, 
hogy még nagyon jók vagyunk az Isten nélkül járó világnak is" 
—  folytatták tovább a leányok. „Oh, az ördög még az én kis ki
lengéseimet is megbocsátaná és boldogan visszafogadna, csak meg
hajolnék előtte". így  fo lyt a beszélgetés. A  lányok rosszul álltak 
megtérés dolgában. Az Öreg még rosszabbul. A  beszélgetésből mégis 
sok erőt nyertek a keskeny út járására az ifjúkor kísértései és a 
világ csábítása ellenében.

Logrén és Rauhala munkálkodásának az idején (mindketten. 
1883-ban haltak meg, amikor le is zárult ez a lelkésznélküli korszak) 
nagyon gyakori érintkezés és eleven kölcsönhatás volt a lapua- 
környéki és a Kalajoki-menti felébredtek között. Mindkettőjüknek 
az volt a célja, hogy a megtépázott és árván maradt felébredt 
nyájat együtt tartsák az Ur körül mindaddig, amíg Isten meg
könyörül rajtuk és küld hozzájuk a régiekhez fogható ébresztőt és 
tanítót. Ennek a célnak az érdekében harcoltak vállvetve, tusakod- 
tak együtt imádságban és nem kíméltek sem időt, sem fáradságot, 
sem anyagiakat egymás támogatásában s az Ur ügye szolgálatá
ban. Hol Logrén látogatta végig a Kalajoki völgyét, hol Rauhala 
vendégeskedett Dél-Pohjanmaaban. Nem volt ezeknek a látogatá
soknak megszabott ideje, de szívesen ragadtak meg minden ked
vező alkalmat a találkozásra és a Krisztusban testvérek végig- 
Iátogatására. Temetések, lakodalmak, vásárok, mind alkalmat kí
náltak . szeuratok tartására, amik azután hetekig is elhúzódtak. 
Persze nem egy helyen, hanem végig vándorolva egész sor falun és 
tanyán, amelyek útbaestek. Általában őrizkedtek attól, hogy nagy 
tömeg gyülekezzék össze, s hogy a vezetőkkel messzebbre is elmen
jenek a hívek. Logrén igyekezett mindig elkerülni a nagy csődüle
tet, hogy ne okozzanak felettébb nagy gondot a vendéglátó ház
nak s feleslegesen a- hitetlenek botránkozását és ellenségeskedését 
se ébresszék fel. Igyekeztek szem előtt tartani az apostol tanácsát: 
„Amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek!"

Ezek a kölcsönös látogatások nagy mértékben hozzájárultak 
az ébredés tüze elevenen tartásához. A  helyi egyéni érdekek köny- 
nyen megronthatták a meghitt bizalmi viszonyt, képzetlen biblia
magyarázók egyszerű tanítását hamar meg lehet únni, s mindezen a 
veszedelmen átsegített a messzebbről jött bizonyságtevő szolgálata. 
Az ilyen nagyobb találkozókon szárnyat kaptak az egy helyben 
szolgálók is, ébredések és megtérések történtek s haladt előre az 
Ur ügye. Míg más vidékeken szinte teljesen elfogyott a felébredtek 
csapata ezek alatt a lelkileg sivár évek alatt, Lapua és Nivala. 
környékén tovább hódított az ébredés.

Pa rá zs a hamu a la tt Vágy ú j idők után

A  papii vezetés nélküli negyedszázad abból a szempontból is 
tanulságos, hogy éppen ez alatt az idő alatt készítette elő Isten a 
felébredtek mozgalmának második nagy virágkorát. Éspedig két-
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félé módon: felkészítette rá a felébredt népet és felkészítette ez
alatt választott eszközét.

Az „öregek korszaka" csendes idejében egyre forróbb lett a 
vágy a felébredtek táborában új, áldott idők után. Még sokan em
lékeztek a nagy ébredések sok csodájára, a Szentlélek hatalmas 
munkájára, szeretett tanítók és pásztorok fáradhatalan buzgólko- 
dására. És semmiképen nem tudták hinni, hogy Isten végkép el
hagyja ezt a népet és elejtse ezt a drága ügyet. Porba és hamúba 
alázkodtak Isten előtt. Tudatában voltak annak, hogy ők nem ér
demelnek mást, nem méltók új áldásra és csodák látására, még
sem túdtak lemondani arról, hogy a felnövekvő nemzedék, a fiaik 
és unokáik is meglátják még Isten hatalmas dolgait. Nekik ma
guknak nem volt semmijük Isten előtt, csak gyalázatuk, szégye
nük és bűnük, de kitörölhetetlenül beleíródott a szívükbe, hogy 
Isten kegyelmes és csodákat cselekvő Isten. És ezért mertek imád
kozni hozzá. Egyre forróbban és lankadatlanabbá. A  szívükre ne
hezedett gyermekeik jövője. Mi lesz ezekkel, ha Isten nem ad éb
redést? Méltatlan szülők, kiábrándítóan gyatra keresztyének a 
saját példájukkal csak elidegeníteni tudnak az Úrtól, de hozzá
kapcsolni és mellette megtartani semmiképen. Ha az Ur meg nem 
könyörül az ő népén, akkor minden elvész. Felébredt lelkipásztorért, 
régi tanítóikhoz hasonló ébresztőért könyörögtek, aki gyermekei
ket ugyanúgy elvezeti Krisztus belső ismeretére, mini ahogyan 
őket is elvezették az Öreg Páavo, Malmberg és a többiek.

Isten hallotta ezeket az imádságokat és a szívében már meg 
is Ígérte a teljesedésüket.

Malmberg Niilo Kustaa második házasságából 1854-ben fiú 
született. Még alig volt négy éves a kis Vilhelmi, amikor azt mondta 
felette az édesapja: „Te leszel majd az én segédlelkészem'" Egy 
felébredt házaspárnak egyszer azt mondta:,, Ebből a gyermekből 
felébredt pap lesz, hordozzátok imádságotokban!" S az Ígéretes 
gyermek hamarosan a felébredt nép imádságára és gondoskodá
sára szorult. Özvegy édesanyja minden vagyon nélkül, csekélyke 
lelkészözvegyi nyugdíjára maradt. Bizony az a kenyérre sem volt 
elegendő. Ha a felébredt nép szeretete nem vette volna körül őket, 
akkor nem válhatott volna valóra az anyának a fia felől táplált 
álma: hogy a gyermek egykor apja örökébe lé’pjen. Az édesanya 
nagy gonddal őrködött gyermeke lelke felett. Gondosan megválo
gatta a játszópajtásait, tanítóit, vele költözött Vaasaba, ahol a 
középiskoláját végezte, vitte magával templomba és ott —  ha 
másképen nem ment —  sajtfalatokkal tartotta ébren, hogy figyel
jen a prédikációra. Bibliájába kopekokat helyezett el a lapok közé, 
amelyet a gyermek akkor kapott meg, ha addig ért az olvasásban, 
szünidőben vitte a felébredt nép összejöveteleire, ahol az apja iránti 
határtalan tisztelet és szeretet légkörében serdült lassan ifjúvá a 
gyermek. Vaasaban, majd később Helsinkiben gyakran bekopog
tattak hozzájuk felébredt testvérek és soha nem jöttek üres kéz
zel. Ismételten gyűjtést rendeztek maguk között s úgy biztosították 
Malmivaara Vilhelminek (a nevét később fihnesítette) a tanulmá
nyai befejezését.
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    Lelkészszentelése után (1876-ban) Malmivaara először Nilsiabe 
kapott segédlelkészi beosztást. Nagy hatással volt rá. a paraszt- 
próféta szülőföldjének történelmi levegője. Meleg kapcsok fűzték, 
a felébredtekhez, részt vett ezek szeuratjain, de sohasem lépett fel 
a felébredtek tanítójaként. Mikor egy alkalommal Nilsiaből 
Ylihármáben járt, Logrén szólásra biztatta a szeurat. alkalmával i 
„Nagyon szeretném, ha ez az ifjú, akit olyan sokszor lovagoltattam 
a. térdemen, szintén mondana valamit11, de nem lehetett rávenni, 
hogy beszéljen. A lig  egy évig volt Nilsiáben, amikor kiuruvesi íé\~ 
ébredtektől bíztatást. kapott, . hogy pályázza meg az ottani meg
üresedett segédlelkészi állást: „Jöjj és légy ..segítségül nékiinkt“ r .̂ 
írták neki a macedón férfi szavaival. „Én, a fe l nem ébredt pap, 
segítsek m,ásvkat?“  —  volt az első szava a levél olvasására. 
Mégis beadta a pályázatát. és megválasztották. Hűségesen és. ered
ményesen végezte minden munkáját, azonban tudatában volt annak, 
hogy a legnagyobb ajándéknak még mindig nincs birtokában.

; 1880— 81-ben Malmivaara anyja látogatóban volt a _ fiánál
Kiuruvesiben. Egy évig sem tartott az ottléte, de ez az idő döntő 
jelentőségűvé lett a fiatal pap életében. Az anyjával együtt öreg 
félébredt szolgáló is érkezett,: a papiakon napirenden volt a fel
ébredtek látogatása, Ráuhala Taneli is el-eljött Niváiéból s- a 
gyakori beszélgetések, énekeígetések megint közelhozták a régmúlt 
idők emlékeit, a felébredt nép nagy sóvárgását szíve, vágyának a 
teljesedése után. Malmivaara egyre több elégedetlenséget érzett 
önmagával és munkájával szemben. Sok volt benne a feszültség 
és nyugtalanság és mindjobban égett szívében a vágy a Krisz
tussal való bensőséges, eleven életközösség után. 1881 tavaszán 
konfirmációt tartott a papiakon. A  fiatalok lelkében különös for
rongás volt. Gyakran, sírvafakadtak tanítás közben s rengeteget 
énekeltek a papiak udvarán. Még másfél hét volt hátra a konfir
máció befejezéséig s utána Malmivaara feleségével együtt Nivalába 
szándékozott kikérni édesanyját, aki haza akart menni Lapuába. 
Isten órája azonban hamarább ütött. Maga Malmivaara a követ
kezőképen mondja el életének ezt a döntő fordulatát:

„Egyik napon a konfirmációi oktatás befejezése után átéltük 
a pünkösd csodáját. Gyötrődő lélekkel jöttem ki a tanulóhelyiség
ből, s a konfirmandusok mind ott maradtak. Gondolataimba me- 
rülten leültem a veranda padjára. A teremből csendes zokogás 
hallatszott, ami egyszerre szívet hasító sírássá változott. Néhány 
fiatal megreítenten futott felém a főépület lépcsője irányában. 
Most ezek hozzám jönnek —  Ötlött eszembe —-, hogy a megtérés 
dolgában kérjenek tőlem tanácsot, pedig én magam sem tudok 
semmit ebben a dologban. Gyorsan besiettem a szobába és az utolsó 
percben magamra zártam az ajtót. Azok kinn sírtak az ajtó előtt, 
én pedig az ajtó mögött, az Ur lábai elé borulva. Nem mondhatok 
mást, miint hogy ez volt az az óra, amikor az Ur a szívem mélyéig 
összetört. Amikor valamelyest magamhoz tértem és a konfirman
dusok hazaindultak, újra kimentem a verandára. Alighogy elmond
tam feleségemnek és édesanyámnak a történteket, s örömkönnyekét 
hullattunk, egyszerre megszólalt az anyám: Holnap indulnom kell
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Lapuába. Hiába próbáltuk lebeszélni- tervéről. Megkaptam az Úrtól 
azt; amit kértem, nincs nekem itt többé semmi tennivalóm — 
mondta —  sietnem kell haza Lapuába, meghalni. Es ez volt az 
utolsó nap, amit vele tölthettem'1.

Fe llángolnak a régi tüzek Az u to lsó  évtizedek

A papnak az ébredése után nyomban megindul a gyülekezet meg-, 
elevenedése. A templom zsúfolásig megtelik igére szomjas néppel 
s az Ur betölti az éhezőket javaival. A  fiatal pap fáradhatatlanul 
járja a gyülekezetét és futótűzként terjed az ébredés. Az össze
jövetelekre énekelve vonul a nép és sokszor a puszta menet sodorja 
magával a hitetleneket is. Volt olyan falu, amelyben csak egy 
ház marad érintetlen az ébredéstől. Csufolódók, rendzavarok esz
méletlenül hullanak a földre a gyülekezet éneke közepette. Meg
változik külsőképen is az élet: részegeskedés, kártyajáték, tánc- 
mulatságok eltűnnek a gyülekezetből. Felébred a szociális felelős
ség egymás iránt. Gazdagabbak segítik a szegényeket, közös mun
kával művelik meg az elemi csapást szenvedőnek a földjét, a sze
gényházba került hívőt hazaviszik és a gyülekezet gondoskodik 
róla. Gondjuk van rá, hogy senkinek ne kelljen szükséget látnia.

Az ébredés nem áll meg Kiuruvesi határán, hanem terjed to
vább kelet felé Iisalmiba és Nilsiabe s a parasztpróféta hajdani 
munkaterületén újra átforrósodnak a meghidegedett szívek és 
eleven élet kezdődik a halál aratása után. Pohjanmaaban imád
ságaik meghallgatásaként fogadják a jó híreket a régi felébredtek 
és új erővel lángol fel a tűz. Gyakran*tesz ébresztő utakat Malmi 
vaara Nivalába és Lapua vidékére is. 1900-ban pedig Lapua 
lelkésze lesz. Most már igazán az apja munkájának a folytatója. 
Az apja szószékén prédikál s az apja lelkipásztori útjait járja s az 
apja népe hallhatja ugyanolyan erővel és a Szentlélek sodrásával 
az összetörő és felemelő igét, mint fél évszázaddal azelőtt. 1910-ben 
Aho Juhani, neves finn író is megfordul Lapuában és részt vesz 
egy felébredt seregszemlén, amelyről a kuopioi Uüsi Kuvalehtiben 
is megemlékezik. „Voltam Lapuában —  írja többek között — 
Malmberg Niilo Kustaa .gyülekezetében, ugyanabban a templom
ban, ahol ő csontig és velőkig megrázta annak a kornak a legke
ményebb népét a megtérésre kényszerítve. A  fia újra összeszedte a se
reget, öntudatot adott nekik, felújította a régi erkölcsöket a mai 
kor követelményei szerint —  most is ő prédikált. Az öregek az 
apja hangját vélték felismerni a prédikációjában".

Malmivaara Vilhelmi valóban az új idők követelményeinek a 
legmagasabb mértékét tölti be a mozgalom megújításában és meg- 
elevenítésében. A  nagy munkát nem kell egyedül végeznie, mert 
ritka alkalmas társai akadnak: Rosendal Mau-no oului; rektorban 
és Malkamaki Juho ylistaroi parasztemberben, hogy csak a leg
kiemelkedőbbeket említsük. Vezetésük alatt újra egységes lesz a 
felébredtek megnövekedett serege a Botteni öböl partjától a kar- 
jalai dombokig. Malmavaara kezdi újra építgetni a felébredtekhez 
húzó lelkészek között a testvéri kapcsolatot. Még Kiuruvesiben
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kezdi megszervezni az évenkénti testvéri lelkésztalálkozót, amelyen 
az élete végén már 40— 50-en is résztvesznek. 1888-ban szerkesz
teni kezdi a felébredtek havilapját, a Hengellinen Kuukausilehtil, 
1892-bén megalapítják a Heráttajayhdistyst, a felébredtek kiadó
vállalatát, amelynek az áhitatos irodalom megjelentetésén túl, a 
mozgalmi igeszolgálat megszervezése'is feladata. Ennek leggyü 
mölcsözőbb s egyben legimpozánsabb alkalma az évenkénti 
Herattajajuhlat, a felébredt nép országos seregszemléje, amelyet 
1892-óta rendeznek meg váltakozva Savóban és Pohjanmaaban, 
ezzel is kifejezve és erősítve a két tartomány felébredtjei közötti 
egységet. 1893-ban Malmivaara megjelentette a felébredtek át
dolgozott énekgyüjteményét, a Sionin virretet. Hosszú előkészítés 
után, 1914-ben megnyílt az első felébredt szellemű keresztyén nép
főiskola, amelyet az ifjúságért felelősséget hordozó szülők állítot
tak fel nagy áldozatok árán, hogy gyermekeiknek megfelelő lelki
szellemi nevelést biztosítsanak. 1928-ban megalapozták Helsinkiben 
a felébredtek egyemista otthonát, hogy a fővárosban tanulmányai
kat folytató fiatalokat is ugyanaz a lelki légkör vegye körül, 
amelyet otthon Isten drága ajándékának ismertek fel. Erőteljesen 
bekapcsolódott a mozgalom a diákszövetségi munkába, a külmisszió 
szolgálatába és a rokon népek közötti misszióba.

Az utolsó évtizedek eseményeinek egyszerű felsorolása is mu 
tatja, hogyan terebélyesedett s lett az Isten kezében áldott esz
közzé s az egyház életében alakító tényezővé ez a sok próbatételen 
átment mozgalom. A felébredtek mozgalma térhódítására és egy
házi elismertetésére nagyon, jellemző az az egyházi szerep, amit 
az egymás után következő három nemzedék képviselői a mozgal
mat reprezentáló családból betöltötték. Malmberg Niilo Kustaa 
élete végéig segédlelkész maradt s a fölébredt nép körében és em
lékében kitörölhetetlenül mint a „pastori“  él. A  fia, Malmivaara 
Vilhelmi már esperes lett és még ma is a „rovasti“ -ként emlegetik. 
Ennek a fia, Malmivaara Váinö már püspök a finn evangélikus 
egyházban, s a felébredtek ajkán a „piispa“  félreérthetetlenül őt 
jelenti, pedig apa, fiú és unoka egyaránt a régi alapon álltak, 
és a maga korában mindegyik a mozgalom első embereként szolgált.

Ma már száz fölé emelkedik a magukat a felébredtek közé so
roló lelkészek száma, 15— 20 ezres tömeg jelenik meg a nyári or
szágos találkozón, évente közel ezer ifjú és leány végzi; el a fe l
ébredt szellemű népfőiskolát s kiváló teológusok tanulmányozzák, 
ismertetik és méltatják a parasztpróféta és ébresztő társai lelki 
örökségét. Finnország határain túlról is sokan csak azért utaztak 
el az ezertó országába, tanulták meg a finn nyelvet —  s ezek 
között nem egy püspök is akad — , hogy több világosságot, felülről 
való bölcsességet és mennyei tüzet nyerjenek a maguk egyéni 
életébe és lélekmentő szolgálatukba. A  parasztpróféta halála után 
lepergett száz esztendő a korai fagyok, jégverések és pusztító v i
harok ellenére is bőséges termésről tanúskodik, ami végeredmény 
ben mind visszavezethető az Isten szántóföldjén munkálkodó egy
szerű parasztember sok könnyel öntözött magvetésére. Legyen érte 
egyedül az ébredés Uráé minden dicsőség! Csepregi Béla
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Ú t b a n  a  k o n f i r m á c ió  f e lé
Ezek a hónapok egyházunkban a konfirmáció drága ideje. Min- 

denütt a gyülekezetekben készül az oltár elé egyházunk ifjú  serege. 
Bizonyára minden lelke ' azzal a tudattal gondol rájuk, szolgál kö
zöttük és imádkozik értük, hogy a konfirmáció jelentősége mérhetet
lenül megnőtt. A  konfirmációi előkészítő órákra való készülésünk 
hűségével és a konfirmandusok között végzendő munkánkba, szí vünk
nek, időnknek, fáradságunknak teljes bevetésével lehet tetté az Isten 
iránt való nagy-nagy hálánk a konfirmáció lehetőségéért.

De nemcsak naptárilag vagyunk útban a konfirmáció felé, ha
nem tartalmilag is. A  megelőző évtizedekben világviszonylatban izzóit 
a konfirmáció kérdése, s hazai egyházunkban is termékeny eszme
csere folyt róla. Ez a keresés nem zárult le. S ha közegyházunkban 
más előtoluló kérdések megoldása háttérbe szorította is a konfirmá
ciói eszmecsere folytatását, éppen a mi időnk hátterén jó lesz ezen 
a kérdésen tovább gyötrődnie minden konfirmáló lelkipásztornak. 
A  konfirmáció további érlelése érdekében, de ugyanakkor az idei 
konfirmációi szolgálataink segítségeképpen közöljük azt a két évvel 
ezelőtt elkészült javaslatot, amelyet a konfirmációi munkálatok elő
készítéséire az 1949. évi tavaszi egyetemes közgyűlés által kiküldött, 
szákbizottság kidolgozott. A  javaslat még nem került döntés alá, de 
azóta, még világosabbá vált az idők figyelmeztetéseként, hogy a kon
firmációi előkészítésnek pásztori, nevelő oldalát kell egyre komolyab
ban vennünk és semmiképpen sem elégedhetünk meg oktatási anyag 
száraz elsajátíttatásával. Olyan pásztori nevelésnek kell az órákon tör
ténnie, amelynek révén —  az ige és az imádság ereje által —  fiatal 
nemzedékünk belső felkészítést nyer a hivő, hitvalló és szolgáló életre 
a gyülekezetben. „A  tanítványok hitbeli, lelkipásztori nevelése”  —  
igy fogalmazza meg a javaslat —  egyre inkább lesz döntő feladatává 
a konfirmációi előkészítésnek.

A  konfirmációi javaslat -a húsvét után első vasárnapra, a ke
resztelés ősi vasárnapjára teszi a konfirmációi szertartást. Jelenleg 
azonban pünkösd másodnapján tartandó. Ennek következtében az 
alábbi tervezetben zárójelben közöljük a pünkösdhétfői liturgiái vál
toztatást. A  konfirmációi tankönyv-vázlat útmutatást adhat, hogy 
miképpen lehet gyakorlatlan és pasztorian jól megoldani a konfir
mációi előkészítést.

Isten adjon ezen a javaslaton keresztül is lökést a konfirmáció 
ügyének korszerű, teológiailag és gyakorlatilag helyes kialakítására 
egyházunkban, s nyújtson némi hasznos segítséget az idei konfirman
dusok lelkipásztorainak. (Felhívjuk a figyelmet például a ...Ma újra 
hűséget fogadok”  dallamára írt jó új konfirmációi énekre, amelyet 
a konfirmációi istentisztelet rendje tartalmaz.)
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I. A konfirmáció meghatározása
A  konfirmáció- a keresztségben részesült gyermekeknek megerő

sítése és felkészítése a hivő és élő egyháztagságraezt a cselekményt 
tat anyaszentegyház abban a hitben végzi, hogy általa Isten Szent
lelke erősíti meg őket Krisztus testének közösségében.

A  konfirmációnak két része van: a konfirmációi előkészítés és 
szertartás. A  konfirmációi előkészítésen értjük egyházunk tanítása-, 
nak összefoglaló megismertetését és a tanítványok hitbeli, lelkipáSz- 
tori nevelését. Ennek megtörténtéről a konfirmandusok a gyülekezet 
előtt nyilvánosan adnak számot.. —  A  konfirmációi szertartás pedig 
Isten igéjének hirdetését, a, konfirmandusok vallástételét, megáldó-- 
sukat kézrátét ellel &  a gyülekezet imádságával,. valamint az úrva
csora szentségéhez első ízben való járatásukat foglalja, magában.

Megjegyzések.

. . . 1. Mint konfirmációi ineghafározásunteból is kitűnik, a konfirmációi 
vizsga egy, vagy több nappal a konfirmációi szertartás elölt . külön megy 
végbe.

2. A konfirmációi gyülekezeti isten,tisztelet' keretében történik, mégpe
dig: lehetőleg febérvásámapon. (Későbbi kezdőt esetén pünkösdhétfőn.)

A konfirmációi isten tiszteleti rend első (étári s/olgáintá nak szövege 
a,húsvét-utáni első vasárnap (fehérvasárnap, Quasi modo geniti) liturgiáját 
köveiti. Amennyiben a tkionifirmáció mégis más napon történnék, természete- 
sen áz illető nap liturgiájának kezdő oltári szolgálatát keli) venni, á meg- 
feíéltö rövidítéssel és változtatással. (Zárójelben közöljük a pünkösdhétfői 
változatot a „Liturgikus Rend — Lslkészi szolgáliat“ -ból.)

II. A konfirmációi isfentisztelel rendje

1. A  gyülekezet kezdőéneke: 256, 1— 2. v.
2. Oltári szolgálat.
áj Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy igaz 

Isten nevében, ámen.
Gyülekezet: Ámen, ámen, ámen.

. b) Lelkész: Mint most született csecsemők, hamisítatlan tejre 
vágyakozzatok, hogy általa növekedjetek az üdvösségre! (Pünkösd
hétfő: Mi ne ma világ lelkét vettük, hanem az Istentől való lelket, 
hogy megismerjük, amit az Isten nekünk ajándékozott. Hallelujah!)

•Gyülekezet éneke: 213 1. v. (Pünkösdhétfő; 243, L )
e) Lelkész: Imádkozzunk! (oltárhoz fordulva a collecta-imád- 

ságot imádkozza) Mindenható Isten, kérünk Téged: add, hogy akik 
megünnpelhettiik Urunk feltámadását, áldásait ajándékodként éle
tünkben megőrizhessük: a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, 
aki Veled és a Szentlélekkel egységben, igaz Isten, él és uralkodik 
mindörökkön örökké, ámen.
mindörökkön örökké ámen. (Pünkösdhétfő: Istenünk, aki .aposto
laidra a Szent lelket kiárasztettad: hallgasd meg néped áhítatos, ké
rését és akikbe hitet öntöttéi, ajándékozz nekik békességet is, —  a
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mi-Urunk, Jézus Krisztus, te Fiad által, aki Veled és a. Szenti élek
kel egységben, mint Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké, 
ámen.)

d ) Lelkész: (gyülekezethez fordulva) : Hallgassa meg a keresz
tyén gyülekezet a mai Vasárnapnak, Quasi modo geniti (fehér) vasár
napnak evangéliumát, a. János írása szerint való szent evangélium
20. részéből a 1ÍL verstől a 31. versig következőképpen?....» (Utána) t 
Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét, ámen. 
(Pünkösdhétfő: Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet a mai ün
nepnek. pünkösd másodnapjának evangéliumát, a János írása sze
rint való szent -evangélium 3." részéből, a 16. verstől a 21. versig kö
vetkezőképen : . . . )  - .

3: 1  gyülekezet éneke (főének): 254, 1— 3. v. (Dallama: az 
eredeti'dallam, illetve: Uram Jézus, fordulj hozzánk:); 

i 4. Szószéki szolgálat.
a) Üdvözlet; Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mr Atyánk

tól: és az Űr Jézus Krisztustól, ámen.
b) Álápige olvasása (szabadon választott konfirmációi textus) :

Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Isten szent ig é jé t ,. ,  követ
kezeiképpen . . .  -

c ) Igehirdetés '(H P —12 pere) : imádság (az igehirdetés tartalmá
hoz kapcsolódó rövid imádság). !

d ) Hirdetés (csak, ha elkerülhetetlen); dícsőségmöudás: Annak 
pedig, aki véghetetien bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb 
hogynem mint kérjük, vagy. elgondoljuk, a. mibennünk munkálkodó 
erő. szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, á Krisztus Jézus
ban, nemzedékről nemzedékre,1 örökkön örökké, ámen.

5. A  gyülekezet éneke (a prédikáció tartalmához • választandó 
egy énekvers vagy karének.

(Eközben a lelkész az oltárhoz megy, ,a konfirmandusok pedig 
arccal az oltár felé felsorakoznak)

6. Oltári szolgálat (a konfirmációi szertartás).
a) Lelkész: Ez a nap az, amelyet az Ür rendelt, örvendezzünk 

és vigadjunk ezen! Oh Uram segíts-most; óh Uram, adj most jó elő
menetelt ! Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az 
Űr házából valók vagytok! —  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a 
Szentiéleknek, miképpen, kezdetben volt, most és midenkor, és 
mindörökkön örökké, ámen. «

Kedves konfirmandusok! Ti már a szent keresztsében a mi 
Urunk Jézus Krisztus tulajdonává és az anyaszentegyház tagjaivá 
lettetek. Evangélikus egyházunk benneteket keresztsének alapján 
Isten igéjére tanított: Szent parancsolatait nektek hirdette, evangé
liumának vigasztalásával bátorított. Konfirmációi vizsgátokon a gyü
lekezet színe előtt bizonyságát is adtátok annak, hogy ismeritek a 
keresztségben nyert kegyelmet, a Jézus Krisztus vére árán szerzett 
bűn-bocsánatát, és az örökélet reménységét. Most pedig, minderről 
vallást tenni kívántok Isten és az ő gyülekezete előtt. Isten , adja 
nektek kegyelmét., hogy válMstételetek igaz és őszinte .-legyen. •
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b) Lelkész: Felhívlak benneteket, mondjátok el fennhangon, 
-együtt az Apostoli Hitvallást!

(A  konfirmandusok fennhangon, együtt elmondják az Apostoli 
Hitvallást. A gyülekezet állva hallgatja).

Lelkész: Akartok-e—  Isten kegyelmében bízva —  ebben a hit
ben. megmaradni s növekedni, hitetekről szóval és tettel mindenkor 
tanúságot tenni és mint Jézus Krisztus jó vitézei, minden csábítás 
ellenére evangélikus egyházunkhoz mindhalálig hűséggel ragasz
kodni?—  Akartok-e?

Konfirmandusok: Isten kegyelmében bízva akarok!
Lelkész: A z Ür őrizzen meg titeket ebben a hitben, tartson meg 

elhatározást okban mindhalálig, ámen.
Konfirmandusok éneke: (Dallam: Ma újra hűséget fogadok, 

vagy: K i dolgát csak Istenre hagyja) örök életre hívtál engem Bű
nösök megváltó Ura : Feltárult szent keresztségemben A  mennyország 
kapuja. Átléptem a szoros. kaput. De még előttem áll az út.

Először lépek, oltárhoz, K i értem haltál, Jézusom, Szent tested, 
véred briitől oldok. Megőriz a keskeny úton; Szegélyezi partját sok 
tövis, De az örök életre visz.

Erősíts meg hát, fegyverezz fel Ifjúságomnak idején, Á llj mel
lém, kísérj Szentlelkeddel: Utamban el ne vesszek én. S ha véget ér 
az út, amott terítsd meg nékem asztalod!

c )  Lelkész: Imádkozzunk1 (oltárhoz fordulva): Mindenható 
örök Isten! ki hozzánk irgalmasan lehajoltál, gyermekeinket a szent 
keresztsedben tulajdon gyermekeiddé tetted és bűnüket megbocsá
tottad könyörgünk Hozzád; erősítsd meg most őket Szentlelkeddel; 
Szolgádnak kézrátételével Te magad áldd meg őket, hogy vegyék 
bőségesen Lelked ajándékait és élhessenek félelemben mindörökké, 
ámen.

d) (A  konfirmandusok névsor szerint, előbb a fiúk, azután a 
leányok az oltárhoz térdelnek, a lelkész egyenként, kézrátétellel, név 
és ige mondásával megáldja, őket. IJtánna középről minden sornak 
azonos szövegű áldást mond).

Lelkész: A  békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenes
tői ; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddh eteti énül 
őriztessék meg a ml Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki 
elhívott titeket és Ő meg is cselekszi, ámen.

(V a g y ): A  mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak Atyja áldjon 
ni cg titeket az ( )  dicsőségének gazdagsága szerint, hogy az Ö Lelke 
által növekedjetek a belső emberben és lakozzék Krisztus a Ilit által 
a ti szívetekben, ámen.

e) Lelkész: Kedves megkonfirmált testvéreim! Miután a Szent
lélek által a keresztyén hitben és életben megérősíttettetek, intelek 
benneteket, hogy Isten igéjét buzgón hallgassátok és olvassátok, az 
Úr szent vacsorájával gyakorta éljetek és a gyülekezetben. imádság
gal, munkával és áldozattal szolgáljatok; meg nem feledkezvén az 
Úrnak szaváról: Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek 
koronáját, ámen,

f )  Lelkész: imádkozzunk! (Oltár felé fordulva) : Áldunk és
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 magasztalunk- Tége'd, örökkévaló -Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban! 
Áldunk és magasztalunk hatalmadért, irgalmadért és minden jótéte
ményedért, melyet egyházadban nemzedékről nemzedékre megbizo
nyítottál. Áldunk és magasztalunk mostan ebben a gyülekezetben is, 
hogy gyermekeinket a hitben megerősítetted és Szentielked ajándé
kait tőlük meg nem vontad. —  Kérünk, amit elkezdettél bennük, 
végezd is be a Krisztusnak napjáig. Gyengeségükben légy erősségük, 
kísértésben fegyverük, a szenvedésben megtartójuk. Add, közülük 
egy is el ne vesszen. Könyörgünk, adj a mi szívünkbe irántuk felelős
séget, hogy az érettük való imádságban meg ne restüljünk, őket sem
miben meg ne botránkoztassuk, hanem a keresztyén életben nékik 
példát adjunk. Midőn ők most első Ízben járulnak velünk együtt 
oltárodhoz, kérünk, egyesíts velük a hitben és szeretetben. Egykor 
pedig állass velük és minden szentekkel egyetemben trónusod elé az 
örök üdvösségben. —  Tiéd legyen a dicséret 'és a dicsőség mindörök- 
kön örökké, ámen.

(A  konfirmandusok helyükre mennek).
7. Űrvacsoraosztás.
a) A  gyülekezet éneke: 308, 1. v.
b) Lelkész; Keresztyén gyülekezet! A  mi Urunk Jézus Krisztus 

szent vacsorájában hozzánk alázkodik s a Vele való teljes közösséget 
kínálja szent teste s vére által. Fogadjuk el Isten most is megújuló 
kegyelmét, mely nékiink bünbocsánatot, életet és üdvösséget ád. 
Járuljunk elébe igaz töredelemmel és hittel, s imádkozzunk^ követ
kezőképpen (gyónó imádság) : Gyónom Teneked, mindentudó szent 
Isten, hogy én, szegény bűnös ember, Ellened születésemtől fogva 
mindmáiglan gondolatban, szóban és cselekedetben sokszor es^sokfele
képpen vétkeztem, sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. 
Mindezzel magamat szeretetedre méltatlanná tettem. —  Szánom, 
bánom bűneimet, oltárodhoz menekülök, hogy Nálad letegyem eddig 
elmúlt életem minden terhét. Kérlek Megváltó Krisztusom érdemé
ért, töröld el vétkeimet és bocsáss meg énnekem.

Adj hitet Uram, hogy bizonyos legyek bocsánatod felől. íme, 
magamat mindenestül néked odaszánom. Életemet megjobbítani igye
kezem. Add nékem Szentlelked erejét, hogy mostantól fogva valóban 
Neked éljek. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek! Ámen.

c) Lelkész (Ábsalutio) : A  mindentudó szent Isten hallotta bün- 
vallástokat e buzgó imádságban. Hogy az Ő nevében a bűnbocsánat 
kegyelmét hirdethessem nektek, felállva feleljetek a következő kér
déseimre :

(Gyónó kérdések az istentiszteleti rend úrvacsorái rendtartá
sából).

Ez erős bitben és jóra való igyekezetben tartson meg bennete
ket a kegyelem örök szent Istene az Ő Szentlelke által! ^

Én pedig a Krisztusnak az evangélium hirdetésére és a szent
ségek kiszolgáltatására rendelt szolgája, Krisztus ama parancsolata 
szerint: ..Akiknek bűneiket megbocátjátok, megbocsáttatak azok
nak, akikéit megtartjátok, megartatnak”  (Ján. 20,23.), az Atya, 
Fiú, Szentlélek Szentháromság egy igaz Isten nevében hirdetem
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bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyetek a földön és a meniiyek 
ben, ámen.

d ) Lelkész (Consecratioi : Mi A tyánk ...
Szereztetési igék.
Gyülekezet éneke: Agnus Dei, .174, 1. v.
<■) Lelkész: ATíelött az Űr szent vacsoráját vennétek, imádkoz

zunk (oltárhoz fordulva):
Űr Jézus Krisztusunk, ki kereszthaláloddal minket megváltottál, 

add nekünk, hogy hittel járulhassunk a Te oltárodhoz és ebben a 
szentségben Veled egyesülve mint a Te testednek, az anyaszentegy- 
háznak tagjai, Tebenned élhessünk és a tieid maradhassunk mind
örökké, ámen.

f )  Lelkész (Distributio) : A. kenyér osztása közben a lelkész hal
kan és lassan, de minden egyes újabb körnél elmondja a következő 
két- Vegyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus szent teste, mely értünk 
halálra adatott. Ez az a kenyér, amely a. mennyből szállt alá, hogy 
ki-ki egyék belőle és meg ne haljon. En vagyok amaz élő kenyér, 
amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. 
Az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok 
a világ életéért, ámen. (Ján. 6, 50— 51.)

A  pohár osztása közben a lelkész ezeket mondja:
Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az Újszövetség Krisztus 

szent vérével, mely értünk és sokakért bűnök bocsánatára kiontatott. 
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak 
és én feltámasztom azt az utolsó napon. Aki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, - az énhennem lakozik és én is •abban, ámen. 
(Ján. 6, 54— 56.)

'  A gyülekezet éneke az Űrvacsora kiosztása alatt: 331, 1— 8. v.
(j) Lelkész: Jertek adjunk hálát az Úrnak! (oltárhoz fordu lva): 

Hálát adunk neked, szent Isten, mennyei Atyánk a Te üdvözítő » 
kegyelmedért, amelynek szállást készítettél a tni szívünkben: az igaz
ságnak ismeretéért, a hitért és az örökélet reménységéért, amelyet 
nekünk szent Fiadban, az Űr Jézusban adtál. Hálát adunk Néked, 
hogy lelki eledellel és mennyei itallal az örökéletre tápláltál. Tied 
ezért a dicsőség mindörökké!

Kérünk Urunk, emlékezzél meg- egyházadról: váltsd meg min
den gonoszságtól és vidd teljességre. Gyújtsd egybe szétszórt népe
det az égnek mind a. négy tájékáról megszentelten, a Te országodba, 
amelyet készítettél számára. Mert Tied a. hatalom és a dicsőség mind
örökké! Jövel Urunk Jézus és maradj velünk, ámen.

h) Lelkész: (oltárhoz fordulva): Dicsőség az Atyának és a Fiú
nak és a Szén ti éleknek, miképen kezdetben volt, most és mindenkor, 
és mindörökkön örökké, ámen.

(Gyülekezet felé fordulva) : Áldjon meg téged az Űr és őrizzen 
meg téged. Világosítsa meg az Úr az ö  orcáját terajtad és könyö
rüljön terajtad. Fordítsa az Űr az (") orcáját tereád és adjon néked 
békességet, ámen.

8. A gyülekezet éneke: 13. 1, v.
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III. A konfirmációi tankönyv vázlata
A konfirmációi tankönyv 30 konfirmációi óra anyagát foglalja magá- 

ban. A konfirmációi oktatás fennmaradó, legalább tíz órája ismétlésüli és 
elmélyítésül! szolgál. Lehetségesnek, tartjuk, hogy -ezen rövidebb tankönyvön 
kívül, amely a szórványé Utalásra is tekintettel a legminimálisabb anyagot 
öleli 'fel, egy kibővített tankönyv válik szükségessé azon gyülekezetek^ szá
mára, amelyekben a konfirmációi oktatás 40 órát meghaladó mértékben 
történhetik. A .kibővített tankönyv az alábbi tankönyv-vázlat egyes óraegy
ségeit tárgyalhatja bővebben, több órában.,

A  konfirmációi tankönyv egy-egy óra anyagát először folyamatos 
szövegben közli, azután (rövid néhány kérdésben és feleletben foglalja össze. 
A tankönyvnek minden egységében a katedhietíkai és ia hitbeli, Mkipásztóri 
nevelés szempontját kell egyaránt érvényesítenie. A tankönyv lényegileg a 
Kiskáté alapján épül fel anélkül, hogy annak, anyagát teljesen adná és_ sor
rendjét követné. Az u. n. „választótanoík" a pozitív kifejtés során nyerjenek 
tárgyalást, Az egyháztörténet az egyes egységeiknél szemléltetésként szemel
vényekben vonandó be.

1. óra: A  kereáztségtola konfirmációig.
Az evangélikus élet. (2— 19. óra)

2. óra: A  hit.
3. óra: Isten igéje.
4. óra: A  templom és gyülekezete.
5. óra : Az istentisztelet.
(i. óra: A z egyházi esztendő.
7. óra: Az imádság'.
8. óra: Az ének.
9. óra: A  bibliaolvasás.

10. óra: A  bűnbocsánat.
11. óra A  család.
12. óra: A feljebbvalók.
13. óra: A  felebarát.
14. Óra: A  kísértések.
15. óra: A  gonosz hatalma és Isten akarata.
16. óra: A mindennapi kenyér.
17. éra : Isten országának eljövetele.
18. óra: A  misszió és a diakónia.
19. óra: Laikusok szolgálata a gyülekezetben.

Az evangélikus tanítás. (20— 24. óra)
20. óra: Hitvallásaink.
21. óra: A  teremtés.
22. óra: A  megváltás.
23. óra: Az anyaszentegyház. (A  Szentlelek munkája az egy 

házban).
24. óra: A  feltámadás. , 

Szent cselekmények a konfirmandus életében. (25— 30. ura)
25. óra: A  keresztség.

            26. óra: A  gyónás.
27— 28. óra: Az Űrvacsora. 
 29— 30. óra: A  konfirmáció. 
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Megjegyzések a tankönyvázlathoz.

kiVvrt 1 „* gy!T“ f k telWnelkí megfelelő induktív módszert 
?}oz“ me£ a keresztyén tanítás tómör rendszerét (az apostoli 

hitvallás alapján 21— 24 óra), továbbá a keresztsógnietk, a gyónásnak Pú m - 
spórának és a Konformációnak részletes ismertetését (25— 30. órai a ke
resztyén hit és élet -egyes fontos kérdéseivel foglalkozó 2— 19. óra. Viszont, 
ermeszei es; hogy pl. -a szentségeik már előbb is röviden érintésit nyernek, 
h °  “ u se8e® (az !• é® 3- óránál, stb.). Az .első óra bevezetésül szolgál, 

»Y a keresz-tség alapjain a konfirmációra irányítsa a figyelmet. __ Rend-

b^n™ bdtThtyén i fanítf,St^ SUp,án néhány órüban adunk> morl hosszabb és bonyolultabb rendszenillkotasro a konfirmandus a-z e leitkoiránál fogva álta
lában nem .k-epes. A  keresztséggel, való részletesebb foglalkozásnak (ugyan
így az urva-csorával és a konfirmációval) azért van az oktatás befejezésénél 
i t i  n ^ii mert alkk-orni már ezeknek a jelentőségét sokkal inkább képes meg
l '  Í Z 19: Óm nagyon allkalmas, hogy életébe,z közelálló és gyakorlati
kérdésiek bibliai es személyes megtárgyalása nevelő erővel hasson ' A kon-
inegáCI01 tarfki0inyv yázlatát egyébként is a gyakorlati szempont szabja

2. A Kkkáté, mini egyházunknak tanbeli, lelkipásztori és pedagógiai 
szempontból drága kincs, megszabja a könyv anyagát; az e'gondo-láfsze- 
rmit azonban nem kerül előtérbe -a Kiskáté szövÉ-ge hanem inkább átcsil- 
am^nak a gondolatai. (Bár a Kiskáté szövegét isV ,  I c h T k ^ V S -
kiSká t m 1,, Ugyanífy  , íl ’ank0nyv vázának fölépítésénél is: javarészt a 
k ská é ad a a konfirmációi órák témáját, abból iaz elgondolásból, hogy a

didaktikai vezérelvként szolgálhat a tankönyv össze- 
ailltasában. A 2 — 19. óra anyagában a tíz parancsolat és a Mi,atyánk ma
gyaráznia torkollik bele; a 21,-24. óra az apostoli hitvallás magyarázatát, 
ÍakÍ i « Óra a koreszts<5g’ gyónás és úrvacsora kifejtését öleli át. a Kiská- 
1 77 Az egyes órákon közelebbről a következő Kiskáté-részleteik csillám-
u ak j.V a 2' óran az eIső parancsolat magyarázata, ia 3.-6. órán a 
armiadiac panaincsolat, a 7.— 8. órán a második parancsolat, a 9. órán a 

harmadik parancsolat, a 10. órán az ötödik kérés, a 11. órán a negyedik és 
íatodik parancsolat, a 12. órán a negyedik parancsolat, a 13. órán az ötödik 

továbbá a hetediktől tizedik parancsolat, a 14. órán a hatodik kérés, a 15 
oiian a hetedik -kérés és a harmadik kérés, a tizenhatodik órán a negyedik
i r v A i a 17' ÓIi.'n 8 másodík kérés. A tankönyv írója tartsa szem előtt a 
Kiskáté egyszerű magyarázatait és gondol,alvilágát.

3. A  tankönyv-vázlat címfogalmazásai nem a tankönyv, hanem a tan
kon yviro -szamara készültek,

• a 4\ ®Öyebb 'tankönyv megírásánál a vázlatot -lehet tágítani. Pl, több 
órán <n lehet a templommal, foglalkozni, (paramientumok, egyházi miivé- 
.szót síid.),

... ó._ Az -egyes órákhoz még a következő megjegyzés,éket fűzzük. /. óra: 
Mire készülünk? A fceresztségtől a konfirmációig vezető út áttekintése, a 
konfirmációi előkészület j,ellentősége. 2. óra: »  -hitnek kriisto- és stauro- 
oentriknsságáig kell elvezetni. 3. óra: nemcsak a kinyilatkoztatás a maga 
nehezebben megmagyarázhatóságában a gyermek számára, hanem főként a 
prédikáció és ̂  a Biblia. Szentségek is m egem ti téridők. Mindez a „was Cbris- 
ium Iréibt kiid-omborításával. í .  óra: a templom és iá banne összejövő gyü
lekezet 7. óra: imádságok i,s t-anitandók. 10. óra: a konfirmációi oktatás 
során ide azért került mint a keresztyén életnek legfontosabb kérdése, mert 
utana etikai részletek következnek. Az Istentől kapott bűnbocsánat után a 
masok iránti megbocsátást éppen ezért ki kell emelni. 11. óra: az esketési
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saértaríás is itt kerülhet szóba. 13. ó r a : a „másik, ember", Náchsle. i&. ó r a :  
a hatodik parancsolat itt is tárgyalltatik. 15. ó r a : mindaz a gonosz, ami a 
bűn következményeként az életet sújtja: szenvedés, stb. Mégis Isten akarata 
teljesül. 16. ó r a : a munka és hivatás is. 17. ó r a : Isten országának eljövetelé 
a jelenben hozzánk és általunk, tolvábfoá Végleges diadalaikor. 18. ó ra .  
A mai helyzet alapján. G y ü l e k e z e t i  diakónúa. 19. ó r a : itt kell 
foglalkozni a Jamfirmiandiv okra váró feladatolkkal: különböző gyülekezeti 
szolgálatok, gyemnekbibliakor vezetés, stb.. a gyülekezet anyagi szolgálata, 
áldozatkészség, az egyházi szervezet. 21 .— 24. ó r a : hitvallási iratainkból 
szemelvényeket vehetünk. 2 í .  ó r a : a „feltámadás11 címszó alá sorakozik a 
halál, utolsó ítélet, üdvösség, kárhozat. 26. ó r a : gyónás Is'"Ti előtt imádság" 
bán; magóingyónás; közgyónás’. Mindegyiknél a féloWozás • - .ő szerepe. 
29. 30 . á ra : a konfirmáció szertartásának egyes (Araméi ismertetése is.

K ö z l i :  V .  I .

N I E M Ö L L E R
Niemöller Márton ebben az évben, január 14-én volt 60 éves. 

Az egész világ egyházi és világi sajtója felfigyelt erre az évfor
dulóra. ,

Niemöller Márton evangélikus lelkész a Hessen-Nassaui evan 
jjélikus egyház elnöke (püspöknek felel meg ez a tiszt), a Hitvalló 
Egyház egyik vezéralakja. Az első világháború kitüntetett búvárhajó 
kapitánya, papfiú: egy westfáliai papiakban született. A  világhá
ború végével leköszönt katonai rangjáról és beiratkozott a teoló
giára. Mint lelkész a belmisszió és a nagyvárosi lelkigondozás 
problémái felé fordult. Hamar csatlakozott ahhoz az egyházi meg
újulást munkáló teológiai mozgalomhoz, amely Barth Károly nevé
hez fűződve, már a huszas évek végén maga köré gyűjtötte a német- 
országi protestantizmus legjelesebb férfiait.

Amikor Hitler uralomra jutott, a német egyházi élet széles 
körei ettől a rendszertől vártak nemzeti és erkölcsi megújulást. 
Niemöller azonban máskép látott, s megalapította a lelkészek 
hitvalló közösségét (a  Pfarrernotbund-ot). Akkor már a Berlin- 
Dahlem-i gyülekezet lelkésze volt, s prédikációiban élesen foglalt 
állást a Harmadik Birodalom mithosza, a „Német Keresztyének11 
eretnekségei ellen. Érdemes idézni 1937-ben kelt és Dibelius püspök
kel 'együtt fogalmazott egyik iratát: „M it kívánunk? Isten igéjének 
szabad hirdetését kívánjuk, s azt, hogy az állam hagyjon fel minden 
keresztyénellenes propagandával, s mondjon le arról, hogy maga is 
egyház akarjon lenni. Ez a döntő kérdés, minden egyéb másodrangú 
iigy“ . (Idézve a Neu Zeit 1952. január 13-i számából.)

1937-ben Niemöller előbb a saxenhauseni, majd 1941-ben a 
dachaui koncentrációs táborba került. Ezt egy ellene indított por 
előzte meg, amelyben bizonyítékok hiányában felmentették, szaba- 
donbocsátása pillanatában azonban a Gestapo letartóztatta és elhur
colta. Ettől kezdve a felszabadulásig, 8 éven keresztül megszakítás
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nélkül van fogságban. A  nyolcéves rabság nem törte meg lelkierejét, 
-s a háború után tevékenyebben, mint valaha, újra ott találjuk a német 
egyházi életben. Az egyházi harc rettenthetetlen harcosa, a Hitvalló 
Egyház egyik vezére úgy véli, hogy a hitleri lidércnyomás elmúltá
val egyáltalán nem járt le a Hitvalló Egyház ideje és szerepe. Az 
egyházi megújulás művét folytatni kell és befejezni, s az életet nem; 
szabad ott folytatni akarni, ahol 1933-ban abbamaradt. Az egyház
nak nem restaurációra és a háború előtti állapotok konzerválására 
van, szüksége, hanem reformra, belső megújulásra.
■ Niemöller sohasem volt könnyű ember. Az egyházi harc idején 

a Hitvalló Egyház zsinatain is sokszor ellentmondásra találtak éles 
állásfoglalásai, meg nem alkuvó, szilárd elvi szempontjai. Minden 
inkább, mint „egyházi diplomata1', magatartását mindig egyedül a 
teológiai látás, a hitből való döntés formálja. A  háború óta sokat 
utazik; többször megjárta Amerikát, Angliát, járt több középeuró
pai államban, s több körútat tett Kelet-Németországban. Legutóbb 
moszkvai látogatása keltett általános érdeklődésit.-

Niemöller egyénisége kétségkívül prófétikus. Életének titkát 
aligha magyarázhatjuk egyébbel, mim. azzal, hogy ez az ember az 
evangélium foglya, s nem állhat ellen a Lélek; erejének. „Nem taná
csos a lelkiismeret ellen cselekedni11 mondotta egykor a reformátor 
Wormsban. Talán ez a vallomás lehetne Niemöller életének címfel
irata. '

  Csak sajnálni lehet, hogy egyházunknak még nem igen volt 
komolyabb kapcsolata vele. Pedig bizonyára volna, aminthogy van is, 
mondanivalója számunkra, s bizonyos, ha megismerne minket, a 
világ egész keresztyénségéért, sőt az egész emberiségért, a békéért 
és szabadságért dobogó nagy szívében számunkra is volna hely. 
Minden okunk megvan reá. hogy életét, küzdelmeit figyelemmel 
kísérjük és imádságainkban hordozzuk.

Groó Gyula

Az egyháztörténetről
A Lelkipásztor legutóbbi számában érdekes és tanulságos cikk jelent 

meg. Dr. Sólyom Jenő tolláiból. A  ciklki címe: .Hol van az egyház története? 
Ehhez szeretnék az alábbiakban néhány megjegyzést és észrevételt fűzni.

Azt hiszem a Lelkipásztor olvasód nagy örömmel fogadták a cikket. 
Egyházunkban már évek óta egyre sürgetőbb hangok hallatszanak: halljuk 
a történelem eligazító, iránytimutiató szavát a. mai helyzetben! Ahhoz, hogy a 
merre kérdésre feleletet adhassunk, előbb a honnan-ra kelti válaszolnunk A 
válasznak pedig a szakértők: a történészeik ajkáról kell elhangzania.

Ezért olyan nagy jelentőségű a fentemlített cikk. Mert történtek 
ugyan igen figyelemreméltó kísérleteik nem-szakértők részéről a történetem 
magyarázásiára, de ezek nem elégítettek ki minden igényt. A szakembereik 
pedig hallgattak, vagy csak igen szűk körben nyilvánítottak véleményt
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alapelvi kérdésekben. Most végre hozzáértő, szakképzett nyilatkozat, kerüli 
a lelkészi kar elé, é5 remélhető, hogy széleskörű megbeszélést indít meg. 
Mert mindnyájan érezzük, hogy az egyháztörténetírás megújulásának kérdé
se alapvető 'kérdés. Ezen áll, vagy bakik egész teológiánk és így egész egy
házi életünk is.

A „ tudományosíkodó“ , elefánt cs-om Horony ha húzódó, psak önmagával 
foglalkozó egyháztörtémetirés kora elmúlt. V-isszahozhataflanul. Helyette az 
életet szolgáló, a mában eligazító és a jövő felé utat mutató egyhaztörténet- 
irásmak kell lépnie. Ma már egyre többen vallják azt, hogy a történész 
feladata nem az, hogy eseményeket- és tényeket soroljon fel egymásután, 
időrendben, hanem az, hogy állást foglaljon ezekkel kapcsolatban és fezzel 
iráiiyt mutasson Mert az úgynevezett „objektív ■történetírás14 csak részben 
valósítható meg, mivel már a tények és események leírása, vagy elbeszélése 
is állásfoglalást jelent. Minél jobban hangoztatja* egy történész az elfogulat
lanságát, annál valószínűbb az, hogy határozott álláspontja van, amit el 
akár titkolni. Ez pedig: az élet-ellenesség.

Ma a? -összefüggések világában élünk! Nincsenek egymástól, független 
dolgok és események -.minden összefügg mindennel. Történelmi ismeret nél
kül paciig elképzelhetetlen az összefüggések megértése. A történész feladata 
pedig az, hogy valljon.arról: hogyan látja ő az összefüggéseket! Valljon arról,, 
hogy szerinte mi köze van a ma élő hívő embernek például a kjalced-oni 
zsinathoz, vagy az legy'bázítörtlénielem bármely másik . te'semAyéhezU Hogy 
azután állásfoglalását elfogadja-e valaki, vagy sem, más kérdés. De a visz4 
szauta-sííásnak sem'szabad őt a véleménysiyilvánítiástól elriasztania,,

Dr Sólyont Jenő cikke meg jeli-n let ésé vei vallott. .Vallott arról, hogy- ha- 
gyan látja ő az egyháztörténelem és világtörténelem összefüggését. Vallott 
árról is, hogyan látja az eigyháztöirténehnen belül a hitbeli és a tapasztalati 
egyház egymáshoz való viszonyát. _ , . • .

Még egyszer‘ hangsúlyozom: én is nagyon örültem ennek a vallomás
nak és néhány részletével egyetértek. De az alapelvaek, ami mögötte van, 
ellentmondók. Senki ne értsen félre: nem személyt, vagy személyeiket akarok 
támadni, hanem alapelvi kérdésekéit tisztázni. Szükség van arra, .hogy _ ez . a 
tisztázás az legész lelkész! kar előtt és lehetőleg annak bevonásával történjék.

In médiás- rés: a fentemlített cikk dualista felfogást tükrözlet.
A dualista felfogás szerint a lét kiét különböző, -egymástól független ős' 

létezőből áll. Ezelk ugyan vegyülnek és kev-erednt-k, együttvannak, de mindig 
megkülönböztethetők a beavatott szem számára, mert lényegük szerint so
hasem egyesülhetnek. . . .  . ■

Ez a felfogás a történelem folyamán ig en  különböző módokon nyilvá
nult meg. Ezekkel itt részletesen niEtm foglalkozhatok, c.solk azt említem meg. 
hogy hiteim és tudásom szerint -a keresztyénség. a legélesebben ellentmond 
ennek a felfogásnak. Aki hiszi és vallja, hagy az Ige testté lett, nem lehet 
dualista! És mégis:, a történelem folyamán állandóan be-beícs-úszott a ke- 
resztyénségbe a dualista felfogás.

Ma legáltalánosabban egyház és világ szembeállításában jelentkezik a 
dualizmus. Egyik oldalion áll az ige, az -egyház, a világosság, a szentség, és 
mi.ndezek által maga Isten. A másik oldalon ált a világ, a sötétség, a bűn, a 
Sátán. Egyik -oldalon áll a hivő lélek, a másikon a bűnös test. (Hogy ez a 
felfogás, . különböző megnyilvánulási formákban, mennyire elterjedt ígész 
egyházunkban, ar-ról minden különösebb nehézség nélkül bárki meggyőződ
het. Teljesen felesleges bizonyítanom.)

A fentemlített cikk tagadja azt, ihogy a hitbeli és a tapasztalati egyház 
története külön van. Ezzel elveti a következetes dualizmust, mely még az 
egyházon -belüli kettősséget, is vallja. Sőt még ezen túlmenően elveti az egv  
ház és világ dualizmusát »s- Hl azonban -már igen óvatos. Idézem: „Abban a-
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mhériyhtín, hogy félreértés nem támad belőle, egyenesen így is felelhetek: 
minthogy a tapasztalai], a konkrét, a történeti egyház története bele van 
agyazva a világ, az emberiség, a társadalom történetébe, következőképpen az 
Isten anyaszen(egyházáról azt is mondhatom, hogy az benne van a világ 
történetében, azzal van együtt és az alatt van."

Kiderül azonban, hogy ezt az óvatos engedményt is visszavonja. Rész
ben a második pontban író Maikkal, teljes egészében pedig tétele gyakorlati 
jelentősege magyarázatának b) pontjában. Idézem ebből a legjellemzőbb 
mondatot: „A  magunk viselkedését szabja míg az a *— bizonyosság, bogv a 
Krisztus anyaszentegyházát e világban a tapasztalati, a fogható % történeti 
egyház hordozza."

Kiveti tehát a dualizmusnak egyhíízoii belüli megnyilvánulását Te 
gynik hozzá: a rajongók felfogását. Viszont az egyház és a'világ viszonyla
tában vallja a duabzmust, dM békíteni-akarásával még jobban kidomborítja.

A Credó ban vallott egyház, Isten anyaszentegyháza, nemcsak a tapasz 
talah egyházban található meg, hanem a „világiban is. Sokszor a világban 
meg jobban, mint az egyházban. - Isten Szentlelke ott és akkor működik ahol 

Nefci tctsld&- egyro többször tetszik Neki az, hogy ,a világiban 
működjék és nyomában egyház keletkezzék —  az egyházon -k í v ü l i  M e r t  Is t e n  

n e m  k ö t i  m a g á t  a z  á l ta lu n k  s z a b o t t  f o r m á k h o z ,  m é g  h a  azt is m o n d ju k  
e z e k rő l , h o g y  Is t e n  a lk o tá sa i.

A hitbeli egyház története elválaszthatatlanul hozzátartozik a világtörté- 
• nettemhez. A z egész világtörténelem .minden részletében, hordozza az anya
szent,egyház történetét. S z e b e r é n g i  T a m á s .

Egyháztörténetem és világtörténelem
Az egyháztörténelemnek és a világtörténelemnek egymáshoz 

való viszonya korszerű teológiai téma. Teológiai oldalról —• ha 
jól látok Cullmann svájci teológusnak néhány éve megjelent 
világhíres munkája (Christus und die Zeit —  a Lelkipásztorban 
-ismertette dr. Nagy Gyula az 1951 májusi számban) dobta ezt a 
témát az érdeklődés homlokterébe az „üdvtörténet" kérdésének új
szerű megvilágításával. De egészen másfelől is aktuálissá vált ez 
a téma, a mai történelmi események felől. Olyan korokban, ahol 
lassan hömpölyög megszokott medrében a világ története, nem ér
dekes az egyháztörténelemnek hozzá való viszonya. De amikor 
a történelem; folyama éles kanyart vesz és az események árja víz- 
esésszerűen robban tova s magával ragadja az egyház történetét 
is akái^ akarja, akár nem, mert a történelmi események sodrá
nak közepébe kerül , akkor egyszerre erőteljesen jelentkezik az 
egyház történetének és a világ történetének a kapcsolata kérdése.

hz>t a modern témát pendítette meg Sólyom Jenő, hazai egyháztörté
nészünk is a Teológiai Akadémia budapesti tanévnyitó ünnepélyén és leg
utóbbi számunkban. Az ő problémalátására reflektál Szaberényi Tamás fia- 
tai segéd lelkész vitára kész frissességgel: ebben a számunkban. Döntő az a 
* amelyben, mind a kelten egyek és döntő az a .különbség is, amely
közöttük jelentkezik. Noha írásom; nem egyszerűen a vitára . alkar reflektálni,
1 miiem a témát továbhfüzni, az eszmecseréhez való kapcsolódás érdekében 
" ‘cgjegyzcin, hogy alább az 1, pont alatt a közöttük levő egységet, a .2. 
1'untJ alatt a közöttük lévő különbséget érintem.
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1. Az egyház története elválaszthatatlan a világ történetétől. 
Az egyház életének nincs olyan eseménye, amely valamiképpen ne 
lenne történelmet formáló jelenség is. Es nincs a világtörténelem
nek olyan mozzanata, amely ne érintené, alakítaná a hatóterületén 
lévő keresztyénség történetét. Ennek az összefüggésnek meglátásá
hoz és megvallásához alázat és őszinteség kell.

Két példán világítom meg ezt az összefüggést. Luthert nem á 
középkor méhében vajúdó újkor szülte. Nem igaz, hogy a hatalmas 
korfordulót átélő világtörténelemnek a produktuma. De kétségtelen, 
hogy az újkor születése Luther belső és külső fejlődését és a re
formáció alakulását több tekintetben befolyásolta. De fordítva is': 
Luther és a reformáció világtörténelmet formáló hatásokat árasz
tott bele abba a korba. — Kisebb példát is vehetünk: a trianoni 
évtizedekben a hazai keresztyénség életét, magatartását, gondol
kodását és prédikációját jelentősen áthatotta az a politikai és 
társadalmi miliő, amely a régi Magyarországon körülvette.

Az egyháztörténelem és a világtörténelem összefüggésének 
elismerése többek között azzal a tétellel kapcsolatban is érvényes, 
amely szerint az egyház is mint felépítmény az emberiség gazda
sági és társadalmi történetének a függvénye. Valóban nem nehéz 
felmutatni a különböző korokban az egyház arcán azokat a voná
sokat, amelyek akkori társadalomtörténeti és gazdaságtörténeti 
reflexek. Az egyháztörténelem jót tesz az egyháznak, ha ezeket 
az összefüggéseket feltárja s ezzel világossá teszi az egyház min
denkori beleágyazottságát az emberiség általános történetébe. 
Hogy azonban mennyire nem egyszerűen produktuma az egyház 
az „alépítménynek11, a gazdasági, anyagi viszonyoknak, az nyil
vánvaló abból is, hogy az egyház életében mindenkor1 voltak olyan 
jelenségek, amelyek nem magyarázhatók az akkori gazdasági és 
társadalmi összefüggésekből s megcsillantanak valamit az örökké
valóságnak a fényéből, amely felé az egyház halad. Példa erre a 
Filemonhoz írt levél, ahol a rabszolgaság viszonyai között, az akkori 
társadalmi helyzetben való teljes beleágyazottságban jelentkezik 
az egyház múltjának egy kicsiny, nagyon drága, meleg mozzanata, 
a keresztyén testvériségnek olyan sugárzásával, amely messze túlnő 
korán, sőt minden koron s az Isten eljövendő országának „viszonyai11 
felé mutat. Persze, miközben az egyház történetében a korából 
értelmezhető és a kora fölé növő jelenségeket vizsgáljuk, meg ne 
feledkezzünk, hogy az egyház történetében a transzcendenciát — 
azt, amii nem innen alulról, hanem onnan felülről való, ami túl van 
a gazdasági, társadalmi és szellemtörténeti összefüggéseken — , a 
döntő módon az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló bizonyság- 
tétel képviseli, még ha az igehirdetés és az egyház tanítása törté
netében is jelentkeznek kortörténeti összefüggések.

Az egyháztörténetíró számára az összefüggésnek a felismerése 
azt jelenti, hogy az egyház múltjában az egyetemes történet hatá
sait, a korhoz fűző társadalmi, gazdasági, szellemi összefüggéseket 
bátran kutassa s ne féljen megmutaitni az egyház múltjának a világ- 
történelembe való beágyazottságát —  annak az egyházra nézve 
minden természetes, de minden szégyenteljes vonásával együtt.
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Az egyház dicsősége gyalázat alá van rejtve s ehhez a gyalázathoz 
ez a mindenkori történelmi megkötöttsége is hozzátartozik. Ugyanak
kor pedig mutassa fel az egyháztörténetíró, ami a történelmi össze 
függésekből meg nem magyarázható és az örökkévalóság felé mutató 
jelenség az egyház életében, főképpen az evangélium hirdetésében és 
meghallásában. (A z  egyháztörténelemnek és a világtörténelemnek eb
ben az összöszövődésében a tapasztalati egyház és a hitben vallott 
egyház, a felekezetek és az anyaszentegyház egyaránt részese, 
tehát amint a tapasztalati egyház és a hitben vallott egyház nem 
választható él egymástól, ugyanúgy egyiktől sem a világtörté
nelem.)

Ez az összefüggés azonban nemesek történetírói szempont és 
módszer kérdése, hanem az egyház mindenkori jelenének gyakor- 
laíti kérdése is. A  mára fordítva a szót: a körülöttünk erjedő 
politikai, társadalmi, gazdasági erők világosan érintik és határozot
tan alakítják az egyház életét. De az ellenkezője is valósul: a 
keresztyénség törekvései és belső, lelki erői is valamiképpen bele
hatolnak a dolgok menetébe s ilyen vagy amolyan területen, sok
szor talán szűknek látszó területen, valójában azonban sokkal tá- 
gabban és messzebbre nyúlóan jelentkeznek a hatásai. Máris meg
figyelhetjük, hogyan van beleszőve egyházunk élete a jelen törté
nelmébe, de ugyanakkor kétségtelen, hogy a különböző munka
helyeken a világban benne szolgáló hívő keresztyéneken át formáló 
hatások is áradnak bele ebbe az életbe.

A  kérdés a jelenre vonatkozólag nem is annyira ennek az 
összefüggésnek a puszta felismerése, hanem az, hogy a világtörté
nelem jelen folyásához az egyház helyesen viszonyuljon, s úgy 
épüljön bele a mai történelembe, ahogyan egyházhoz méltó, olyan 
hatásokat árasszon bele a jelenbe, amelyeket az evangélium erői 
táplálnak, a világtörténelem mai eseményei olyan mozdulatokat 
váltsanak ki belőle, amelyek igazi lényéből folynak. Az egyház- 
történelem és a világtörténelem elszakíthatatlan összefüggéséből 
következik, hogy az epdiáznak valamiképpen viszonyulnia kell ko
runk társadalmi és világpolitikai alakulásához, szocializmushoz és 
kapitalizmushoz, Nyugathoz és Kelethez, de az a döntő, hogy ez he
lyesen, nem külső szempontok, hanem sajátos egyházi látás alapján 
történjék meg. Ez pedig nem jelent asszimilációt a korhoz, de nem 
is jelenti régi korok továbbhordozását. Úgy kell korának történeté
hez viszonyulnia, hogy benne élve az ige világosságában mégis 
előtte járjon és felfelé mutasson. Ez az a nehéz feladat, amelyben 
egymást keresztyén látással tanácsolni, segíteni kell és pedig az 
egész anyaszentegyház, az oikumené közösségében és a körülöttünk 
élő keresztyének körében. Nincs arra itt lehetőség, hogy a konkrét 
kérdéseket ennek a látásnak az alapján elővegyük, de az összefüg
gésnek a felismerése elegendő indítást adhat nékünk, hogy a konkrét 
viszonyulás helyességéért közösen tusakodjunk.

2. Az anyaszentegyház élete azonban nem mosódik szét a világ
történelem eseményeiben, hanem a Szentlélek munkája nyomán 
kristályosodik; a Szentlélek munkája viszont Jézus Krisztushoz, azaz 
a Jézus Krisztusról hangzó igéhez, s a benne való hithez van kötve



87

Kétfelöl is tiszteletben kell tartanunk az anyaszentegyház medrét. 
Egyfelől fenyeget a klerikális' egyháztörténelem-írás, amely az 
anyaszentegyház életét egyházi formákhoz és szervezethez köti, s 
nem veszi észre, hogy az anyaszentegyház sokszor messze túljár 
a „hivatalos egyház" partjain. A  középkorban az anyaszentegyház 
élete javarészt nem ott folyt, ahol a római katolikus egyház szerve
zete és formái virágzottak. Ruotsalainen Pál korában az egyház 
Finnországban sok esetben nem a papok körül, hanem az egyszerű 
parasztember körül élt. A z igazi egyháztörténésznek látnia kell, 
hogy az anyaszentegyház nincs rögzítve az egyházi szervezethez 
és az egyházi formákhoz és sokszor olyan helyeken fedezhető fel, 
ahol nem is mernénk gondolni. (Jézus korában nem a főpapoknál 
és a farizeusoknál, hanem Jézus körül, a bűnösöknél és a vámsze
dőknél volt megtalálható az egyház).

De másfelől is tiszteletben kell. tartanunk az egyház medrét. 
*A klerikális egyháztörténetírás az egyházi szervezethez köti az 
egyházat, a másik irányú véglet pedig fel akarja oldani az egyházat 
a világban. Mintha valóban nem lenne az egyháznak határa Jézus 
Krisztus és pedig a Róla szóló bizonyságtétel és az azt elfogadó hit. 
Az .anyaszentegyház csak ott van, hol Krisztus, a megfeszített és 
feltámadott Krisztus evangéliuma hangzik és emberek hisznek 
benne, a Megváltójukban. A  Szentiéleknek a munkája nem altalá
nos inspiráló hatás, amely egy-egy irodalmi műben, világtörténelmi 
tettben, korokat befolyásoló koncepciókban, nagy művészi alkotás
ban is jelentkezik, hanem a Szentírás szerint kizárólag Krisztus 
ismeretére való elvezetés. Ahol az evangélium nem hangzik és nem 
valóság az ümberek Számára, ott lehetnek olyan események, ame
lyeknek van kapcsolatuk az egyház történetével, de ott nincs egyház. 
Napóleon haditerveiben —  bármennyire is zseniálisak —  nem dol
gozott a Szentlélek, s noha a napóleoni korszak befolyással volt az 
egyház történetére, Napóleon élete mégsem egyháztörténetem. Vehet- 
juK példának Marxot vagy a szocializmust is. Marxnak olyan felis
merései is vannak, amelyek találkoznak a keresztyénség látásával 
és a XX. század szocializmusának világtörténelmi' kibontakozása az 
egyház történetét szemmel láthatóan alakítja, de Marx nem egyház 
és a szocializmus sem egyház. Ők maguk tiltakoznának legjobban 
az ilyen „klerikális zagyvaság" ellen, ahogyan neveznék és pedig 
joggal neveznék az ilyesféle állítást. Az egyháztörténetírás meg
szűnik a tapasztalati és a hitben vallott egyház története lenni abban 
a pillanatban, amikor elveszíti Szem elől, hogy az egvház elválaszt
hatatlan Krisztustól, s a Szentlélek sajátos munkájától.

A teremtés és megváltás művét sokszor helytelenül szétszakították, de 
ez ellen nem segít, ha Istennek)'ezt a kétféle munkáját, amely ugyan szo
ros egységben van, összekeverjük. A  teremtő és gondviselő Isten, működése 
a világtörténelem eseményeiben, meg a Szentlélek Isten működése -az ige 
hangzásában é s  a Krisztus'hitaek ébresztésében nem zavarható össze, A 
teremtő'és gondviselő Isten meg a Szentlélek Isten kétféle munkája között 
a,z egység abban Van, hogy ugyanaz az Isten végzi mind a kétféle munkát és 
pedig összehangoltam: Isteni, üdvterve érdekében történnek végeredményben'a 
világtörténelem eseményei is. Tévtanítás lenne, ha valaki azt álllíianá: Isten
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Szentlelke a vilaglörténelenuiek tíz igétől és a Krisalus-hittöl független és 
érintetlen eseményeiben is munkálkodik! Nem, ezekben az eseményekben 
isten gondviselése munkálkodik! Az első és harmadik hilágazat szoros egv- 
seige nem jelenítheti a teremtésnek, gondviselésnek (idetartozik a zsenialitás 
es a műalkotások ílnetese is) és a Szenüéfclk hitet ébresztő munkájának egv- 
bempsását_ A Szentlélek ott működik, ahol és amikor néki tetszik, de tet- 
szett nek1 önmagát korlátozni és rákapcsolni m  igére ás a szentségekre. A 
Szentlélek szuverénitása az ige , határán belüli szuverénitás az Isten szabad 
tetszése szerint.

Az első és a harmadik hitágazat különbségének megvilágosílására 
Luthernek egy úrvacsorái iratából idézek. Luther itt az Isten mindenütt- 
jelenvalosagával foglalkozik. „Egészen más az, lm Isten itt van, és az ha a- 
Te szamodra van itt. Neked pedig akkor van itt, ha az igéjét teszi hozzá és 
megköti magát vele mondván: itt találhatsz meg engem. Ha pedig Te ezt 
az igét bírod, akikor őt bizonyosan meg is ragadhatod és bírhatod és így 
szólhatsz; itt most az enyém vagy, ahogyan mondod, Ehhez hasonlóan mon- 
dom az Isten jobbjáról: noha mindenütt jelen van, amit nem tagadunk, 
mégis mivel egyúttal sehol sincsen, amint mondottuk, semmiképpen meg 
uem foghatod sehol, ha csak ígéretet nem tesz neked, és oda nem rendel 
egy meghatározott helyre." (Luther Márton Művei V. kötet, 115. lap.).

A világtörténelemnek tehát minden részlete kölcsönhatásban 
van az anyaszentegyház történetével, de az anyaszentegyház törté
nete mégis külön történet: annak az eseménynek a története, aho
gyan a Szentlélek ̂  embereket Krisztushoz vezet, s ezeknek közössé
get —  végeredményben a tapasztalati egyházat, nem felekezeti, 
hanem legtágabb értelemben, amely hordozza elrejtve a hitben 
vallott egyházat —  élteti és vezeti a történelmen át az örökkévaló
ság felé. Mindez az egyháztörténész számára azt jelenti, hogy neki 
Krisztust, a róla hangzó evangéliumot és a benne támadt hitet, 
belőle fakadó életet kell keresnie, ha egyháztörténetet akar írni,
-  a jelen eseményei kapcsán pedig azt jelenti, hogy a teremtő és 

a gondviselő Isten ajándékait felfedezhetjük és értékelhetjük a 
világ eseményeiben is, de egyház ma is csak ott van, ahol a meg
váltó Jézus Krisztus neve hangzik az ajkon és a szívben.

Veöreös Imre

Isten országának hirdetése Jézus Krisztus 
egyházában

ö í  é v s z á z a d  b iz o n y s á g a
Nem mindennapos teológiai mű első kötete látott napvilágot néhány hó

nappal ezelőtt a jólismert bázeli F, R e in h a r d t -c é f t  kiadásában. Szerzője E m u t  

ü ta sh e lin , a bázeli egyetem professzora az egyház- és dogma történet tanszé
kén. Teljes címe: „ D i c  V e r k ü n d in u n a  d e s  R e i c h e s  G o t l e s .  in  d é r  K i r c h e  J e s u  

C h r ís t i. Zeugnisse aus allén Jahrhunderten und allén Konfessiionen." A  négy 
kötetre_ tervezett mű első kötete „  az apostolok korától a római birodalom 
felbomlásáig" mintegy öt évszázad keresztyén történetét öleli át több mint 
400 lapon. A további kötetek a tervezet szerint fcét-két esztendőnkimt fognak 
megjelenni, úgyhogy 6 év múlva a kész mű fekhetik asztalunkon.
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Óriási méretű a munkálat, amire E, Staehedin vállalkozott. Prötessaw 
iarsa, kit nálunk is sokat emlegetnek mostanában, O. C u l lm a n n  írja ismerte
tésében, hogy már ez az első kötet kitűnő ökumenikus kapcsot teremthet, 
számot tarthat protestánsok és katolikusok érdeklődésére egyaránt, mivelhogy 
üyenféle fajta munka eddig még nem jelent meg.

Valóban, több ez egyháztörténeti bizonyságok gyűjteményénél, Effélét 
ismerünk többet is. Előttem ismeretes például Friedrich Zange két-három év
tizeddel ezelőtt megjelent 1 isehb munkája ,,Zeugnisse dér Kirchengeschichte" 
címen. Ez is némi bevezetéssel részleteket közöl az egyháztörténet jelentősebb 
alakjainak írásaiból, német nyelvre fordítva azokat. Ezt teszi E. Staelielin is, 
csakhogy hatalmas méretekben «  ami döntőbb, ogy centrális gondolatot tartva 
szem előtt: hogyan prédikálta az egyház a századok folyamán az Isten or
szágát?

Könyvünk előszavában az üdvösségtörténofnek két kiemelkedő csúcs
pontjára mutat rá a szerző. Az egyik a Jézus Krisztus mennybe menetele, meg
dicsőülése s ami vele kapcsolatos, hogy t. í, kezdetét vette az Isten országa a 
megdicsoült Jézus Krisztus urasága alatt. A másik Jézus Krisztus visszajőve 
tele és a teljességre jutott Isten országának a felállítása. A keresztyén hit és 
élet dolgában minden egyéb esemény ennek a kettőnek van' alárendelve. (Ha 
nem iévédünk, a fogalmazás erősen Cullmann munkáinak hatását árulja eM

Nos, szerzőnk arra vállalkozik, hogy a Jézus Krisztus egyházának min 
dm részéből és a keresztyén egyháztörténetnek valamennyi századából éppen 
azokat a bizonyságokat gyűjti egybe, melyeiknek tárgya ez az „ideiglenest1 és 
•ez a „végleges" Isten országa.

Ügy is mondhatnánk, hogy velejében a keresztyén igehirdetés történetét 
kapjuk ebben a műben, gazdag szemelvények során.

Tudatában van a szerző annak, hogy vakmerő kísérlet az ilyen váloga
tás s ráadásul a válogatott művek töredékes közlése, mégis azzal a remény 
séggel teszi le a tollat, hogy lényegeset nem mellőzött el! Azt is megjegyzi, 
hogy a gyűjtemény darabjai természetesen nem nyújtanak egységes felfogást 
sem a megkezdődött, sem az 'cschato logikus Isten országáról, sőt gyakran egy
másnak ellene mondanak. Az olvasónak magának kell az apostoli bizonyság 
mérővesszején megmérni korok és atyák igehirdetését. Mégis szándékában áll 
műve végén összefoglaló tanulmányt írni az Isten országáról.

A  mérhetetlen anyagban való válogatás mellett nem csekély munka le
hetett a fordításé sem. Segítségül vette ugyan mások kéznél lévő fordításait, 
de mindig visszatért az eredeti szövegre, legalább is a görög, latin és szir 
nyelvű szövegeknél. Bizony nem könnyű olvasmány a szemelvények javaré
sze,, nem lehetett könnyű az eredetiből való szabatos fordítása sem.'

A posto lok , próféták, evan gé lis ták
Hét fejezetre oszlik a könyv, úgy, amint célszerűen kisebb egységekre 

lehel bontani az első öt évszázad történetét, irodalmát.
Roppant érdekes mindjárt az első két fejezet. Az első „az apostolok és 

(újszövetségi) próféták korát" foglalja magába. A második fejezet címe pe
dig: „Az evangélisták kora". E két fejezetben közli Az Újszövetség könyveit.

Az újszövetségi könyvek igehirdetését szigorúan történeti rendben közli, 
úgy, mint az a tudományos kutatás mai eredményei alapján feltehető. Kezdi 
Péteren, ki kb. Kr. u. 30-tól 49-ig, az apostoli zsinatig volt az ősegyliúz 
vezéralakja. Közli a Cselekedetek könyvéből a pünkösdi beszédjét, a sántán 
való csodáié tel utáni, valamint a Kornéliusz búzában mondott beszédeit. 
Utána Jakab következik levélének néhány szakaszával. Majd bővebb szemel
vényekkel Pál apostol, kit kb. 45-151 lát a pogánykeresztyén mozgalom 
szolgálatában. Pál levelei is történeti sorrendben szerepelnek. A Tiinóthűus 
hoz ás Titushoz írt leveleket „Pál megbízásából"  írt leveleknek tulajdonítja.
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egy munkatárs tollából: Hasonlóképpen a  -Pétex-féié első. levelet is Süviuius 
tollából valónak. Az Ián következik a Jelenések könyve, mint az újszövetségi 
próféták egyikének látomásai. Kb. 69-ből datálja..

Csak ezután következik az evangélisták korszaka. Márk, Máté, Lukács 
evagéliuma, a Cselekedetek könyve, János levelei és evangéliuma, a Zsidók
hoz írt levél és Judás levele —  a sorrend. A.Kelemen-féle levél és a Tizen
két apostol tanítása zárja ezt á korszakot. (Péter második levele már a harmadik 
korszakba kerül!) Rendkívül érdekesek a rövid bevezetések minden egyes 
könyvhöz, valamint az is, hogy mit közöt belőlük, összesen 90 lapon át ok 
vághatjuk ily érdekes rendben az Újszövetség könyveinek igehirdetését.

A z  ig a zsá g  v é d e lm é b e n
A további korszakokat, nem követhetjük nyomon, mégcsak vázlatosan 

sem, hiszen Areopagita Dionysius, kivel a könyv zárul, egy liiján, a félszáza
dik a sorban. Nemcsak ismert nevekre lelünk az egyes fejezetekben, mint 
Irenaéus, Tertulliánus, Origenos,. Chrysostomus, vagy Apgustinus neveire. 
Szinte még nagyobb kíváncsisággal nyúl az emlmr Antiochiái Theophilus 
három fennmaradt könyvének részletei után, vagy Methodius, vagy Hila- 
rius, vagy Cassíanus igehirdetésének morzsái, után. Persze, ahogy az ember 
halad előre a századokban, egyre idegenebb, világban jár,'egyre inkább meg
ütközik mondatokon, gondolatokon s . -egyre inkább támad fel -benne jó- 
etőre a reformáció igehirdetése után való, vágy! Idézünk majd ily részte
leket alább. m

• Most kóstolóul kiragadniük.a 15. §-bói egy részletet. Ez a pont J u s t in u s  

m á r t ír  bizonyságtételét tartalmazza. Húsz sorban, bevezetőkép, rövid élet
rajzát találjuk megírva, Pcgény-görög családból származott. Egész sor filo
zófiai iskolát véggjárt' az igazság keresésében, míg Efézus tengerpartján egv 
aggastyán a próféták Krisztus-jövendöléseire reá nem irányította tekintetét. 
Belépett az egyházba, fílozófus-köpenyeget terített magára s mint vándor 
tanító hirdette a  megismert igazságot utakon, piacokon. Később Rómában 
iskolát nyitott, melyben a Jézus Krisztus filozófiáját hirdette. Hitéért 1 ön
ben. lefejezték. Sok műve közül csak kettő maradt ránk. Nevesebbik „Apo
lógiája", melyet 155-ben nyújtott át Antoninus Pius császárnak, a keresztyén 
hit ivédelmében. Ebből fordítunk le mi is valamennyit.

„Az örök és tiszta élet után vágyakozva, igyekszünk mi együttélni 
Istennel, a mindenség Atyjával és Teremtőjével, valamint sietünk tanúságot 
tenni, mert meg vagyunk győződve róla s hisszük, hogy az említetteket 
mindazok el is "érhetik, aikik cselekedeteikkel megbizonyították, hogy Istenei) 
csengenek,' a vele való közösségre óhajtóinak. Röviden szólva, ez az, amit 
mi várunk, amit Krisztustól tanultunk és tanítunk..."

„Mi a gonosz telkek fejedelmét Kígyóinak, sátánnak és vádolónak nevez
zük, amint annak iratainkban utánanézhetnek. Hogy ez seregével és a hozzá 
ragaszkodó emberekkel együtt tűzbe fog vettetni örökkön örökké való bün
tetés végett: Krisztus előre megmondotta, A halasztás, hogy Isten ezt még 
  végbe nem vitte, az emberi nem érdekében való; Isten ugyanis előre látja, 
hogy egyesek bűnbánatuk révén még megmentethetnek, mások még meg 
sem születtek."

„Hogy Isten, mindeneknek Atyja, Krisztust halottaiból való feltámadása 
után mennyekbe fogja vinni és ott megtartani, míg az. ellenséges lelkeket le 
nem veri s míg azoknak a száma be nem teljesedik, akiket előre jónak, 
erényesnek nem ismert meg, akikért határozatának végrehajtását is még 
halasztja; erről halljátok meg Dávid próféta szavait. Ezek a kővetkezők: 
„Monda az Ür az én uramnak: Ülj az én jobbomra . .

„Miután megbizonyítottuk, hogy minden, ami történt, megtörténtük 
előtt a próféták által előre megmondatott, kell, hogy ezekhez hasonló, de
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be nem teljesedett jövendölésekre nézve is bízó dalműnk legyen, hogy feltét
len fte fögnaik teljesedni. Amiképpen ugyanis a már beteljésedett jövendö
léséi, jóllehet fel nem fogták, őket, beteljesedték, éppígy a többiek is be 
fognak teljesedni, jóllehet fel nem fogják őket s nem hisznek bennök. Mert 
a próféták Krisztusnak két eljövetelét hirdették előre. Egyet, amely már 
megtörtént: a megvetett és szenvedésre kész emberét. S egy másodikat, mi
dőn ö a mennyekből dicsőségben angyalseregével meg fog .jelenni, akkor ő 
minden vele élt embernek a testét is fel fogja támasztani; a méltókét hal
hatatlanságba öltözteti, az igaztalanokét azonban örök érzé.kolöképességgel 
ruházza fel s a gonosz lelkekkel egyetemben az örök tűzfsV veti."

„Ha úgy vélitek, hogy van ebben értelem és igazság,, akikor...ügyel" 
jelek iá. Ha fecsegésként tűnik előttetek, akkor ára vessétek meg, mint 
gyerekes dolgot. De oly emberekre, kik vétket nem követtek eb ne mérje-, 
lek miként ellenségekre, halált! Mert előre megmondjuk nektek, hogy az 
Isten eljövendő ítélete elől meg nem menekültök, ha az igaztalan ságban 
megmaradtok; és mi ezt fogjuk. kiáltani hozzá: „Ami Istennek tetszik, le
gyen meg'."

M edd ig  ura lkodik Krisztus ?
Ugorjunk át két századot s figyeljünk Nazianá Gergelyre, a „három 

nagy Kappadóoiai" közül a középsőre (Basdlius1 és Jíyssai Gergely között.1, 
380-ban Konstantinápolyban öt teológiai beszédet tart a Szentháromságról. 
Abban a vitában, hogy vájjon a Fiú lényegileg hasonló-e az Atyához, e lé 
nyegi hasonlóság tagadói ismételten felhozták I. Kor. 15, 125. kk. verseit, 
mondván, hogy a Fiú csak addig fog uralkodni, míg ellenségei le nem ve
retnek- s akkor maga is •aláveti magát az Atyának. Ezzel az érveléssel száll, 
szembe Nazianzi Gergely a negyedik teológiai beszéd, 4-ik fejezetében.

„Mik az ő nagy és megcáfol hatatlan íráshelyeik? „Mert addig keli 
néki uralkodnia . ..“  ,(I. Kor. 15, 25.), És: „Akit az égnek kell magába fo 
gadnia, mind az időkig, míg újjá teremtetnek mindenek". (Csel. 3, 21., És 
„a jobbon való ülés" az ellenségek levetéséig (Zsolt. 110, 1). De hát mi 
történjék azután? Szűnjék meg urasága vagy távozzék a mennyből? És ki 
vessen véget az ő uraságának és miféle okból? Miféle merész írásmagyarázó 
vagy te és mily unalomnélküli? Viszont azt hullod, hogy az ő uralmának 
vége nem lészen (Luk. 1, 33).

Tévedésed azért van, mert nem ismered fel, hogy az ,,-ig" szócska 
nem mindig áll ellentétben a jövendővel; nem mindig zárja lei azt az időt, 
amely az ,,-ig“ -el jelzett időpont után következik. Vagy ahogyan érted azt 
a helyet —, hogy egyebet ne említsek —  „Veletek teszek a világ végezetéig"? 
Talán úgy, hogy a világ végezete után már nem lesz velünk? S mi okát 
lehetne ennek adni?

De nemcsak ezért tévedsz, hanem azért is, mert nem különbözteted 
meg a szavak jelentését. „Uralkodni" kétféle értelemben állhat, Először is 
állhat egy mindenre hatalmasnak uralkodása értelmében, ki uralkodik kész
ségeseken és nem készségeseken. Másodszor valakinek az uralkodása értel
mében, ki úgy rendel uralma alá, hogy mi önszántunkból vállaljuk rajtunk 
való uralkodását. Nos, ami az első értelemben vett uralkodást illeti, annak 
néni lesz vége. De mi lesz az uralkodásnak a vége a második értelemben.’ 
Az, hogy mi mint megmentettek rendeltetünk alá néki! Mert mi szükség 
lenne még arra, hogy a már alávetettek alárendelését folytassa? Ha ez meg
történt, búkéi, hogy a földet megítélje és a megmentettek*! az elveszettektől 
elválassza; akkor mind Isten fog állni az Istenek közt (Zsolt. 82, l.)k vagyis 
a megmentettek közt, amidőn jól megfontoltan elrendeli, ki-ki, milyen tisz
tességre és lakóhelyre méltó."
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B o ld o go k  a  sze líd ek
Végül legyünk niég vaiainire kísérletet. A könyvet gondos regiszterek 

ékesítik. Külön regisztert találunk az igehelyekre, a személyekre, a íöld 
rajzi nevekre és a tárgyi fogalmakra. Vegyünk ölő egy igét, pl. Máté 5,6-81 
s 'a  regiszter alapján lapozzuk fel azokat az egyházi írókat, akik ezt ma
gyarázták.

H iU u n a  a negyedik század derekán Máté evangéliuma magyarázatá
ban írja: „Boldogok a szelídek* mert ők örökségül hírják a földet. A  sze
lídnek ígéri a föld örökségét, vagyis örökségét annak a testnek, melyet .maga 
az Ür felvett, mint egy hajlékot. Mivelhogy Krisztus a mi lelkűnknek 
szelídségében bennünk lakott, mi viszont az ő megdicsőiilt testének dicső
ségébe fogunk öltöztetni.** (Mily bonyolult magyarázat, mily nehézkes fo 
galmazási)

NySsai Gergely ugyanabban a korszakban így magyarázza a harmadik 
boldogság-mondást: „Ügy tetszik nekem, ho-gy a boldogság-mondások rendje 
olyan, mint egy lépcsősor, amely az értelemnek könnyűvé teszi egyik fokról a 
másikra hágni. Aki ugyanis elmélkedésében az első boldogság-mondás fo 
kára lépett, azt á következő logikái- szükségszerűséggel Okvetlen felveszi.

Első percre ugyan különöskép esetig ez az ige. Valaki, aki hallja, 
talán azt az ellenvetést teheti: lehetetlen ,hogy a föld örökségére a menny
ország után jussunk el, mint egy lépcsősoron (Mi. 5, 3); sokkal inkább -he
lyes volna, hogy a föld a menny elé kerülne s mi a földről emelkednénk 
fel a mennybe. De ha elmélkedésünknek szárnyai nőnének és a mennybolt 
fölé emelnének, ott megtalálnánk a menayfekrtti földet, mely örökségül 
őriztetik azok számára, kiik erényes életet éltek. így hát nem látszik el- 
lévesztettnek a boldogság-mondások rendje,- ’ ha. Isten ígéreteiben először a 
mennyet festi szemünk elé, azután a földet.“  (Nem kisebb a meglepeté
sünk ennél a magyarázatnál sémi)

C h r h o s t o m u s  a negyedik század végének legragyogóbb szónoka. Kilenc
ven prédikációt mondott Máté alapján. Ebből való az alábbi pár ser,

„Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Mondd meg 
nékem: melyik .földet? Némelyek valamiféle lelki földről beszélnek. Ez 
azonban hdiytekm, mert az Írásban sehol nem találunk ilyen lelki földel. 
De akkor mit értenek a. szárak? Kézzelfogható jutalmat ígérnek, amint azt 
Pál is tette. E szavakhoz „Tiszteld atyádat és anyádat** ugyanis hozzáfűzte;
,Átért így leszel hosszúéletü a földön,, (Ef. 6, 2), Éppígy mondja a la
tornak: ,Ma velem leszel a paradicsomban,,. Mert nemcsak az eljövendő 
javaikkal akar minket biztatni, liánom a jo'envn,lókkal is a durvább érzékű hall
gatók végett és azokért, akik a jelenvaló javakat többre tartják a jövendő
belieknél.** I

Hieronymm . élete utolsó évtizedeit (meghalt 419-ban, vagy 420-ban) 
egy betlehemi kolostorban töltötte. Hosszabb időn át tartózkodott nála cgv 
papve.ndiége s midőn 398-ban távozni készült, azt kérte, ajándékozza meg 
őt .egy Máté evangéliuma-magyarázattal. Hieronymus, noha betegségéből 
lábbadozotit, engedett a kívánságának s két hét alatt egy gyorsírónak. dik
tálta magyarázatát. Ebből való az alábbi .magyarázat:

„Boldogok a szelideik, mert ők örökségül bírják . a földet. Nem Juda 
földjét és írem e világ földjét, nem á  megátkozott földet, moly tüskét és 
bőgáncso! terem s melyet inkább a kegyetlen és háborúslkodó ember bír, 
hanem azt a földet, melyre a zsoldáros vágyik, midőn azt mondja: Hiszem, 
hogy meglátom az Űr javait, az élőknek • földjén (Zsolt. 27, 13).“

N a g y  L e ó  ' pápától' (440—461 \ 96 prédikáció maradt az utókorra. A 
95 ik szó] a . boldogság mondásokról. -. Ebből vesszük sorozatunkhoz az 
utolsó magyarázatot.
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„Azután így szól: Boldogok a szelídek,- mert ők örökségül bírják a 
tőidet. A szelídeknek és jámboroknak, a szegélyeknek és alázatosoknak és 
azoknak igérletik itt birtokul a föld, akik • készek minden igazságtalanságot 
eltörni. S ezt az örökséget nem szabad csekélynek, vagy értéktelennek venni, 
mintha más volna mint a mennyei hajlék, mert hiszen tudjuk, hogy mások 
nem jutnak a mennyek országába. Vagyis a szelídeknek és jámboroknak 
ígért föld a szenteknek a teste, mely az alázatosság érdeméhek álapján, 
boldog feltámadásdra változik át és a halhatatlanság dicsőségébe öltöztetik 
fel."

Ugyanígy lehetne fogalmakat nyomon követni. A tárgyi regiszter 
pétdán&kbkáért feltűnőéin sok ^eschailólogikus fogalmat jelez s temérdek 
lelőhelyet soroz alájuk.

Most elégedjünk meg a fentiekkel s örvendezzünk Staehelin professzor 
nagyszerű munkájának, a Reinhardt cég gyönyörű- kiadásának — várva a 
további kötelek megjelenésére.

S c h o lz  L á s z ló

Zsinati csomópontok
Megelőző számunkban 1. az egyháztagság, 2. a közgyűlések 

kérdésével foglalkoztunk.
3. Területi rendezés. Az egyházkerületek arányosítása régi 

kívánság. A mai egyházkerületi határok végeredményben az első 
világháború előtti történeti helyzet maradványai s nem kérdés, 
hogy kegyeletes vagy fiktív történeti szempontok nem szoríthatják 
háttérbe azokait a gyakorlati szempontokat, amelyek az evangélium 
szolgálatának elősegítése érdekében kívánják a módosítást. - faizek 
között a szempontok között legfontosabb a püspöki szolgálat hat
hatósságának biztosítása. A  püspöki szolgálat igazi mivolta csak 
a lelkészekkel és a gyülekezettel való minéf gyakoribb személyes 
kapcsolat révén biztosítható. Ahhoz, hogy a.püspök ne csak admi 
nisztratív vezető legyen, hanem a lelkészek pásztora és a gyüleke
zetek főpásztora, szükséges, hogy átfogható legyen a munkaterü
letük s arányosan legyenek elosztva mennyiségileg is a feladatok. 
Más gyakorlati szempontok is alátámasztják az arányosítást: egy
házi közigazgatás, földrajzi összefüggés, stb. Amennyiben ezenkívül 
az egyházkerületek számának csökkentése elkerülhetetlenné válnék, 
nélkülözhetetlen lenne a püspökhelyettesi intézmény kifejlesz
tése, mert a püspökök a püspöki szolgálatnak éppen legmélyebb 
és legfontosabb feladatát nem bírnák ellátni. Sokat jelentene az is, 
ha az esperesi munkakör valóban elmélyülne az egyházmegye lel
készeinek pásztorlásává és az egyházmegye gyülekezeteinek lelki 
vezetésévé. Ehhez azonban az is kell, hogy az esperesi választá
soknál a „püspöki*' karizmákra való figyelés legyen a döntő szem
pont.

Az egyházkerületek arányosításának nagy és nehéz kérdését 
megelőzi az egyházmegyék arányosításának könnyebb feladata. A  
zsinatelőkésziíö munkálatok e tekintetben már határozott javas
lathoz is vezettek. Az adott feltételt, hogy az egyházmegyei hatá-
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 rok ne keresztezzék a közigazgatási megyei határokat —  vagyis 
égy megyében íehet több egyházmegye, több megye területe is 
alkothat egy egyházmegyét, de egy egyházmegye ne menjen át 
másik közigazgatási megyébe — , ügyesen alkalmazza a javaslat az 
egyes területek egyházi viszonyai és érdekei: szerint.

Térképünk feltünteti a javasolt új egyházmegyei határokat. 
Csak azokat az egyházközségeket jelöli, amelyek új egyházmegyébe 
kerülnek (ahol egyházmegyék egyesítéséről van szó, azt az új egy
házmegyék számozási sorrendjében a magyarázat közli), ezzel szem
lélteti, hogy a változás az egyházközségeknek csak egynegyedét 
érinti. A  megyei határokhoz való alkalmazkodás természetesen 
néhol teremthet kisebb nehézségeket, amelyeken azonban az egy
házmegyéken belül alakítható lelkészi körzetekkel bizonyos fokig 
lehet segíteni. Mivel a zsinati előkészítés a területi rendezés első 
ütemének az egyházmegyék határainak kiigazítását veszi s csak 
ezután kerül majd sor az egyházkerületek határainak rendezésére, 
amelyre vonatkozólag még nincs kiforrott javaslat, —  térképünk 
egyházkerületi határokat nem tüntet fel, ennél fogva alkalmas arra 
is, hogy a kerületi határokra vonatkozó megfontolt tervezés segít
ségéül Szolgáljon. A térképet és áz alább következő magyarázatot 
Muntag Andor lelkész készítette.

Magyarázat az új egyházmegyei beosztás térképéhez.
1. Soproni egyházmegye, a régi soproni felső- és alsó egyházmegyéik 

egyesüléséből, 12.729 lélek (a régi látókszátn 16.054), 12 egyházközség.
2. Győri egyházmegye. Idekerül a régi mosoni diniéből Rajka, 'He

gyeshalom, Levél és Magyaróvár. Lélekszám: 20.472 (azelőtt: 18.794‘, 21 
egyházközség.

3. Vast egyházmegye. Idekerül a régi soproni alsóiból Szaikíony, Bük és 
Nagygeresd. LéLtíkszám: 15.718 (azelőtt: 13,131), 17 egyházközség.

4. Kemenesaljái egyházmegye. Idekerül a régi vasi középből Sárvár. 
Lélekszám: 14.351 (azelőtt: 17.804), 12 egyházközség.

5. Veszprémi egyházmegye. Idekerül a régi győriből! Lovászpatona, a 
régi Kemenesaljáiból Kemeneshőgyész, Lélekszám: 16,370 (azelőtt: 25.600), 
16 egyházközség,

6. Balalomridéki egyházmegye. Idekerül a régi Veszprémiből Bakony- 
szentlászló, Bakónyesernyő, Tés, Várpalota, Öskü, Veszprém, Ajka és Zala- 
galsa. Lélekszám: 11.734 (azelőtt: 3533), 15 agyháziközség,

7. Somogy-Zalai egyházmegye, a régi somogyi egyházmegye, valamim 
á kemenesaljai rhnmeik Zalamegyébe eső egyházközségei és a Tolna, Baranya, 
Somogyi ehmnek Somogymegyébe eső agylházközségei. Idekerülnek: a régi 
Kemenesaljáiból Zalaistvánd, Zalaegerszeg, Barlabida, Pusztaszentlászló. A régi 
Tol n a - B a ram y a - S o mogy ibó 1 Siófoki, BaLalonzárszó, Báboinyniegyer, Tab, Kölcse, 
Somogyvámos, Ecsemy és Somógydöröeske, Lélekszám: 17.260 (a régi somogyi: 
8942), 24 egyházközség.

8. Tolnai egyházmegye. A régi Tolna-BaramVa-Somogyi egyházmegye 
tólnahiegyiei része. Lélekszám; 13.892, 28 egyházközség.

9. Baranyai egyházmegye. A régi Tóin a-B ara nya -Somogy i egyházmegye 
baranyamegyei része. Lélekszám: 7500. 11 egyházközség.

10. Fejér-Komáromi egyházmegye. A régi veszprémi egyházmegyéből
idekerül Hanta, Bakonyszombalhaly, Sur, Bnying,. Lajoskomárotm. I A régi 
Tolna-Baranya-Sómogyiból pedig Sárszenfmiklós: Léléikszám: 13.304 (ázéiőii 
0627) 20 egyházközség' '
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11. Nógrádi egyházmegye. Nagybörzsöny kivételével marad a régi. Lé- 
leksy.ám: 17.209 (azelőtt 17.828), 20 egyházközség.

12. Pestmegyei felső egyházmegye. Idekerül a Nógrádiból Nagybörzsöny, 
a régi Budapestiből Vác és Szentendre, a régi Pest m, középből Maglód, 
Menete, Gyömrő, Tápiószentmárton-Nagykáta és Túpiószeli?. (A régi Pest ni. 
felső 'Nagybudapestihez tartozó egyházközségeit, valamint Hatvant elveszti.! 
Lélekszám: 17.068 (azelőtt 22.947), 19 egyházközség.

13. Pestmegyei alsó egyházmegye. Idekerül a régi Fejér-k-cmáromfaól 
lírd, a régi Budapestiből Dunaharaszli, a régi Pest m. középből Vecsés, Pé
teri, Monor, Bénye, Pilis, Nyáregyháza, Cegléd, a régi Pest m. alsóból pedig 
csaik Ócsa és Gyón marad meg.. Lélekszám 18.096 ía régi Pest m. ííözép :é- 
iekszáma; 20.373), 13 egyházközség.

14. Nagybudapesti egyházmegye. Idekerül a régi Pest m, felsőből Új
pest, Rákospalota, Rákosszentmihály, Cinkota, Rákoskeresztúr, Rákoscsaba. 
Lélekszám: 59.616 (a régi budapesti egyházmegye 'lélekszámú: 48.8101, 17 
egyházközség.

15. Bé.cs-Csongrádi egyházmegye. A  régi Pest m. alsóhoz hozzájön a 
régi Csanád-CsongrádibóJ; Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged, Makó, Gsa- 
nádalberti, Pitvaros és a régi Békésiből Nagymágocs. Lék&szám: 25.313. (A 
régi pesti alsó és osanád-csongrádi együtt; 30.095), 17 egyházközség.

16. Békési l .  egyházmegye, a régi békési egyházmegye 4 egyházközség
gel megcsonkítva. . (Ezeket lásd a békési II-nél), Lélekszám: 51.700 (azelőtti 
63.947), 10 egyházközség.

17. 'Békési II. egyházmegye. Idekerül a légi Békésiből Csanádi! páca. 
Pusztaföldvár, Kardoslkút, Tótkomlós. A régi Csanád-Csongrádiból Nagy
bán hegyes, Magyarbámhegyes, Mezőhegyes, Ambrózfalva és Battonya, Lélek
szám: 51.319 (azelőtt: 3.81896), 19 egyházközség.

18. Hegyaljai egyházmegye. Idekerül' a régi Pest in. felsőből Hatván, a 
régi Tiszavidékibőil Sátoraljaújhely és Tokaj. Lélekszám: 12,098 (azelőtt: 
10.885), 16 egyházközség.

19. Tiszaaidéki egyházmegye. Csak 4 egyházközség: Nyáregyháza, Dél- 
szabolcsi misszió, Kölese és Kisvárda. Lélekszám: 20.860 (azelőtt; $5.763)..

20. Bihari-szolnoki egyházmegye. Újonnan alakul a következőképpen: 
A  régi Tiszavidé'kiből: Debrecen, Komódi Szolnok, a régi Békésiből Mezőtúr, 
a régi Csanád-Csongrádiból pedig Csépa-Nagyrév és Tiszaiföldvár. Lélek
szám:' 6545, 6 egyházközség,

4. Az egyetemes felügyelői tiszt. A  zsinati előkészítő javaslat 
az egyetemes felügyelői tiszt megszüntetését tartalmazza. Ez a ja
vaslatoknak az a pontja, ahol ellenvélemények szinte egyáltalában 
nem jelentkeztek a zsinati tervek püspöki ismertetései sor ín. Már 
a legutóbbi, 1934— 37-es zsinaton erősen inogtak az egyetemes fel
ügyelői tiszt régi jogai, de akkor nem volt keresztülvihető annak 
a visszás helyzetnek a leépítése, hogy egyházunk élén nem-lelkész 
áll. Azóta tovább érlelődött e kérdésben a lelkészi közvélemény s 
ezért érthető, hogy a zsinati terveknek idevonatkozó javaslatát 
egyetértéssel fogadta: az egyetemes felügyelői tiszt helyett az 
egyházkerületi felügyelők közül legyen az egyik mint „igazgató
felügyelő" 6 évre szólóan választás útján elnöktársa a püspökök 
közül 6 évre választott „igazgató-püspöknek". (A z elnevezések a  
jelenlegi egyházalkotmányban szereplő „igazgató-lelkész" mintájára 
képeztettek. Sólyom Jenő dr. régebbi javaslata tartalmilag a fentivel 
pontosan egyezik, csupán más elnevezést ajánl.) V. I.

(Folytatjuk)



Régi magyar imádság

Ezt az imádságot „Árva" Bethlen Kata (1700—1759} írta, „ez a kora
ifjúságától mindrég g jóformán szakadatlanul szenvedett osodahiiű nagy asszony, 
kinek e (földön egyedüli, die biztos menedéke az imádság maradt", — amint 
ínja róla Révész Imre. Vannak gyülekezeti tagijaink, akik számára az ilyen 
imádság az igazi lelkipásztori 'hang, de áll'találham egyháziunk számára idő
szerű imádság Isten ítéletéről és ítéletébe rejtett áldásáról.

Igaz ítéleti! szent Űr Isten! kinek minden dolgaid és cselekede
teid szentek, tökéletesek, úgyannyira, hogy senki a Te cselekedeteid
ben hibát és fogyatkozást nem találgat. Mikor a Te ítéleteid kiter
jednek a porból formált emberre, azok olyan móddal mennek vég
hez, hogy senki azt nem mondhatja, hogy méltatlanságot cselekszel 
ővéle, sőt meg kell azt nagy alázatossággal néki vallania, hogy mél
tán ítéled, sőt nagyobb és nehezebb ítéleteidre is méltónak kell 
magát ismernie. •

Oh irgalmas Atyánk és kegyelmes édes jó Istenülik! mily irgal- 
masan bánsz Te a Tieiddel a Te ítéleteidnek nagysága között is, 
hogy azok minden napon tapasztalhatják a Te csodálatos szabadítá- 
sodat! Mert ha külsőképpen ostorozod is őket, de lelkűkben drága 
kegyelmeddel munkálkodván, azt cselekszed, hogy annál jobban Te- 
hozzád ragaszkodjanak és Tebenned vetett bizodalmuk megmozdul- 
hatatlanságát nagy lelki örömmel szemlélhessék és Pállal felkiált
sanak, hogy micsoda szakaszthat el engemet az én Istenem szerel
métől? Sem élet, sem halál el nem szakaszthat.

Én vagyok a Te nagy irgalmasságodnak még ítéleteid között is 
élő példája: mert noha énreám is a Te igaz ítéleteid szerint egymást 
érő kárvallásokat bocsátottál, de mindazáltal végső romlást és pusz
tulást reám nem eresztettél.

Oh édes jó Istenem! vajha tehetném én egészen magamat 
Tenéked hálaadó áldozattá; vajha megemésztetném én egészen a 
Te szerelmednek fűzétől, mint régente a hálaadó áldozatra rendelt 
állatok! Bizony tiszta szívvel kívánnék megemésztetni. De ha szinte 
úgy nem lehet is, amint éntőlem méltán kívánnád és magam is 
kívánnám, mindazonáltal amennyire éntőlem lehet, az én számat 
hálaadással a Te szent nevednek dicséretére és jóvoltodnak hirdeté
sére megnyitom. Magasztalom és mindeneknek hirdetem, amig éle
tem lesz, a Te megtartásodat és szubadításodat.



Irgalmas és kegyelmes jó Isten, az Úr Jézusban énhozzám 
megengesztőlődött szerelmes Atyám! könyörülj énrajtam ezután is; 
szüntesd meg az én házamon, Tetőled adott s még eddig kezeim 
között megmaradt áldásaidon a Te ítéleteidet. Hagyjad meg azokat, 
énnálam, hadd táplálhassam azok által magamat és azokat aki
ket énreám bíztál; hadd lehessen, édes jó Istenem, alkalmam 
arra, hogy segélhessem a Krisztus képét viselő szegényeket. Azok 
mellett az én indulatimat is úgy szenteld meg, hogy azokkal élhes
sek szent nevednek dicsőségére, Anyaszentegyházadnak építésére.

Áldalak, dicsérlek és felmagasztallak én mennyei szent Atyám 
azért is, hogy ennyi kárvallás és romlás között is azt/ az irgalmas
ságodat mutattad énhozzám, hogy én bizonnyal hiszem azt, hogy 
mindazok én reám nem úgy bocsáttattak, mint a hitetlenekre, kik 
is az ítéletek alatt megkeményednek, hanem mint irgalmas Atyától, 
ki az ítéletek között is szeret és el sem hágy.

Uram, továbbra is egészen Tenéked ajánlom magamat, bizony
nyal elhivén azt, hogy Te ’nem engeded, hogy az életnek nehéz gond
jai úgy megterheljenek engem, hogy én azok által alkalmatlanná 
legyek a Tehozzád közelítésre. Sőt a Te szent Lelked által úgy vezé
reld életemet, hogy mind az áldás, mind az ítélet által Tehozzád 
mehessek. Ámen.

Árva Bethlen Kata.


