
Igetanulmány.

Hüvösvölgy - 1954.VI25.

A nagy apostol hagyatéka.

Pál apostol Timotheushoz irt első és második levele.

Komoly feladatra vállalkozunk. Két régi irást böngészünk együtt 
végig... Ezt az együttes munkát ugy hivják: igetanulmány. Fi
gyelmet igényel. Azoknak való, akik nemcsak gyönyörködni sze
retnek szép igékben, hanem hajlandók az Igét tanulni is. Amit 
kérek most itt mindenkitől az a régi  két imperativusszal 
fejezhető ki: tolle, lege. /A szótárban a lego ige mellett ez 
áll: olvas, keres, szemügyrevesz, bejár, - ilyen értelemben 
használom most itt én is./
Sokféle szempont figyelembevételével lehet feldolgozni bibliai 
iratokat. Mi a cimben kaptuk meg szempontunkat: hagyaték, örök
ség. Mozogjunk hát ehhez megfelelő szavak között: 1. Mi az örök
ség? 2. Ki az örökséghagyó? 3 . Ki az örökös?
1. Mi az örökség?
A hit, a szolgálat, a tiszta becsületes név, az evangélium. 
A két levelet olvasva valahogy Arany János sokat idézett ver
se jut eszünkbe:

"Látod én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok
Legföllebb mocsoktalan nevet,
A tömegnél hitvány érdemet,
Ártatlan szived tavasz kertében 
A vallást ezért öntözgetem 
Kikacsóid összétéve szépen 
Imádkozzál édes gyermekem."

Persze át kellene egy kicsit fogalmazni: Költő helyett apostol, 
vallás helyett hit, vggy keresztyénség, kis kacsók helyett ke
zet imánk, hiszen Timótheus már..nem kis fiu , mikor ezt a leve- 
let kapja. De a lényeg maradna: örökség: mocsoktalan név, hüsé
ges szolgálat, hit, rendithetetlen hit a Krisztusban, imádság 
a Krisztushoz.
2. Ki az örökséghagyó?
Pál, latinosan Paulus, egyszerü római név, amely a rómaiak nyel
vén kicsinyt, csekélyt, keveset, jelentéktelent jelent, de keresz
tyének számára mindig nagyon sokat mondott. Egy olyan embernek a 
neve, akinek a nevéh ez szinte lehetetlen jelzőt találni, amely i- 
gazán megfelelne, mert annyira gazdag volt és sokrétü , változatos 
a név hordozója életének tartalma, hogy mindezt nem lehet egy-két 
szóba, jelzőbe beleszoritani. Ha azt mondom: a pogányok apostola, 
ugy nem érzékeltetem, hogy mennyire szerette honfitársait, a zsi
dókat, és hogy mennyire szivén visilte népének üdvösségét is. Ha 
azt mondom Krisztus foglya, ugy mintha hiányoznék ebből az az ak
tivitás, mozgékonyság, amely annyira jellemző volt az igazán sza
bad Pálra, azt mondom: az utazó apostol, ugy nem mondtam meg 
hogy tudott ő ha kellett két-három évet is egyhelyben eltölteni, 
Emellé a név mellé nem találok semmilyen megfelelő jelzőt, azért 
is szoktuk egyszerüen csak igy mondani: pál - és mindenki érti ki 
ről van szó. Volt hitetlen Tamás, áruló Judás, igaz Jakab, szere
tett tanitvány: János, de Pálról elég ennyit mondanunk: Pál. Is
ten Fiának vála ztott eszköze, akit Isten formált, mielött Pál még
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emberben a legszerencsésebben vegyül a zsidó vér és mult, a 
görög müveltséggel és a római polgár tulajdonságaival. Sohasem ta
gadja, hogy héber a héberek közül, farizeus a legszigorubbak közül, 
akiből nyilván hires rabbi lehetett volna, ha nem lesz keresztyén
né. Ő lehetett a küldött a "népek között" mert szülő városa jóne- 
vü filozófusok találkozó helye volt, ahol magábaszivta a görög kül
turát, római polgár, aki tisztában v an jogaival és az állam, mint 
élő nagy hatalom áll és él elötte. Pál Isten eszköze a pogány misz- 
szióban. Isten gondoskodott arról, hogy az evangélium a pogány nép 
pekhez is eljuthasson, miután a zsidók nagytöbbsége nem fogadta el 
azt, De addig amig Pál megérthette igazi hivatását elég hosszu u- 
tat megjárt már az életben. Amig elhit e, hogy eszköz, amig Krisz
tus megragadhatta, addig mindig ő akarta teljes erejével, tudásá
val, kegyességével szolgálni a zsidók Istenét. Szolgálta is kemény 
önsanyargatással és forró gyülölettel mindenki iránt, aki nem volt ő 
zsidó. Azt hitte, hogy istentiszteletet végez, amikor üldözi a ke
resztyéneket. Nyugodtan nézi István megkövezését. Egyet ért azok
kal, akik követ dobnak erre a "rajongóra". Mindent adott, amit egy 
bünös ember adhat önmagából az Istennek... De mindez már régen volt. 
Már jó 30 esztendeje más életet él. Akit azelött el akart pusztitani 
azt szolgálja már vagy 3 évtizede. Furcsa kis öreg ember. Törhetet
len, szivós, terveket sző, előre és hátra tekint, egyaránt. Ha a ró
mai birodalomban lett volna utlevél ugy Pál,apostol utlevelének sze- 
mélyleirását igy állitották volna ki: Neve: Paulus. Előbbi neve: 
Saul. Szül. hely: Tarsus/Kyliki/, Szül. ideje: Augusztusz császár 
uralkodása alatt. Állampolgársága: római. Családi állapota: nőtlen. 
Foglalkozása: sátorponyva készit ő. Termete: alacsony. Görögön ki
vül beszél még héberül. K atona: nem volt. Állandó lakása: nincs.
Stb. - Persze száraz adatok mögött, mindig sok minden rejtőzik. 
Egyszerü , érdektelen nationálé"mögött egy érdekes élet. De hiszen 
jól ismerjük ezt az életet, akik olvastuk a Csel. kvét és a II.Kor 
11. fej.-t.
3. Ki az örökös?
Timótheus. Pál szeretett, hüséges tanitványa. Érzékeny lelkü , fé
lénk szivü ember /I K 16,lo/. Neve görög név, annyit jelent, mint 
Istentfélő. Apja görög, pogány ember volt. Anyja Eunika és nagy
anyja Lois, zsidó származásu buzgó keresztyén. Ők tanitották a fi
atal Timótheust az Ótestamentumra és az ő igazi, képmutatásnélküli 
hivő környezetükben növekedhetett fel Timótheus. /Act 16,1-3 - 
 2T 3,15/. A kisázsiai Listrában élt. Pállal az első missziói ut 
során találkozott, ekkor már jóbizonysága volt, vagyis csak jót 
mondtak felőle, mint ahogy Pál is mindig csak jót mond róla. 3 év
vel később Pál magá mellé veszi munkatársául. Nagyon szereti őt. 
Igy beszél róla: Hitben fiam, drága, szeretett fiam. /I T 2,18 
2 T 1,2. / Ettől kezdve mindig vagy együtt találjuk Pállal, vagy 
épen Pál megbizásából valahol követségben van . Első római fogságá
ban is együtt van az apostollal. Ezután Pál valószinüleg kiszaba
dulva ebből az elsőnek nevezettt római fogságából, magával viszi 
őt missziói utjaira, de azután Efezusban hagyja, hogy gondozza az 
ottani gyülekezetet. Ide kapta Timotheus a két neki cimzett UT-ben 
fennmaradt levelet. Sokkal fiatalabb volt, mi; t Pál, mégis mindig 
mint barátjáról, komoly segitőtársáról nyilatkozik az apostol, 
nyilván Timótheus munkája megérdemelte ezeket a kijelentéseket.
Pál magával egészen egyenlőnek veszi munkájának, szolgálatának ér
tekét. Igy szól róla: Ő az Urnak, dolgait cselekszi, mint én is.
/I K 16,lo./



Mindkét levél u.n, pásztorlevél. Meleghangu , praktikus. Nem végrende 
 let, mégis halálosan komoly, a halállal számolva irta az öreg Pál 
mindkettőt. Nézzük most már egyenként a két levelet:

I. Az első levél:

Amint emlitettem már, Pál Timotheust Efezusban hagyta hátra /1,3/ s 
ezzel tkp. Timotheus fiatal ember létére a kisázsiai gyülekezetek 
vezetését vette át, mert Pál apostol Macedóniába ment. Az apostol 
már adott egyszer szóbeli utasitást erre a feladatra, /1,3/, most 
ezt irásba is foglalja. Reméli, hogy nemsokára személyesen is talál
kozhatnak. Ezt a levelet Pál kb. 63-ban irhatta. A levél summázásat 
a 3- 14-16-ban látom. Elolvasandó.
Felosztása Menge szerint:
Felirat, áldsákivánás: 1-2 v.
1. l,3-2o. Intés harcra a hamis tanitók ellen. Ő a tiszta evangéli. 
umot hirdeti, a boldog Isten evangéliumát.
2. 2,1-15. Rendelkezések a gyülekezet istentiszteleti életére vo
natkozólag. Elolvasandó 2,4-6.
3. 3,1-16. Rendelkezések a gyülekezet tisztséget viselő tagjai fe

lé. Magyarázat 3,1 jó munkát, szép munkát kiván ez a hivatás. Egy- 
feleségü, nem elvált nemm másodszor nősült, tehát időbeli poligámiát 
tilt,
4. 4,1-11. Helyes magatartás félrevezetők és tévtanitók ellen. 
Törvényeskedők/házasság, ételek kérdése/ választ kapnak. Mindennel 
jó szivvel élhetünk, ha hálaadással tudunk élni vele.
5. 4,12-5,25. Utasitás a fiatal Timotheusnak, hogy példaképe legyen 
a gyülekezetnek.
6. 6. fej. További utasitások és záró intézkedések.
A levél tartalma és mai mondanivalója: Mit ér ez az örökség ma?
A tiszta evangélium mai is kincs,amire lehet épiteni, szervezni az 
egyéni és gyülekezeti életet egyaránt. Ezt a drága kincset a hit 
harcában kell megőrizni. A hit harca kötelező az egyén ás a gyüleke
zet számára is.
Az evangélium öröksége a leggazdagabb örökség. Gazdagon kamatozik. 
Befejezésül, amit kezdetkor is lehetett volna, amit ma olyan gyak. 
ran emlegetnek: Jézus a mi reménységünk! /Tkp. bármilyen furcsán hang
zik is ez, Ő Timotheus igazi öröksége: JÉZUS. Vele mindene megvan 
Timotheusnák; ma is, a mai keresztyénnek. Nélküle gazdagon is kol
dus szegény lesz Timotheus; ma ia minden keresztyén.

II. A második levél:

Itt az örökség mást Pál apostol saját példája. Nem szégyel e r ről 
beszélni. Életéről, melyet végigfutott pályának lát. Elolvasandó 
2 T 4,1-8.17.

Ha a levél mai póstai levél lett volna, ugy a boritékján ez állt volna: 
Feladó: Tarsusi Pál. Lakása: RÓma, a császári testőrség kaszárnyája 
/fogda/ Cimzett: Timotheus. A másik nevet nem lehet elolvasni. Ren- 
deltetési hely: Efezus, Kisázsia. A pósta bélyegző kelte: Róma 66 
vagy 67, nemm tudom biztosan. A bélyeg bizonyosan Nérót ábrázolná. 
Miért irja a feladó a cimzettnek a levelet? Azért, hogy általa Pál 
uj bátorságot öntsön Timotheusba, aki talán megfáradt és talán na— 
gyon félt is az előre látott szenvedésektől. Timotheusnák a kishitü 
kételkedéseit, gyengeségét le kell győznie, örömmel kell küzdenie 
és ha szükség van rá, szenvednie is az evangéliumért. Azért irja a 
levelet Pál, hogy utba igazitsa Timotheust azon a pályán, amelyet 
ő már végigfutott, az öreg tapasztalt versenyző tanácsolja a fiata
labbat. A levél az öreg Pál hattyudala, aki hiveitől elzárva, a ki- 
szabadulás reménye nélkül vár ta a végét. Van ideje végignézni a meg- 
fuott pályát, hiszen talán egyebet sem tehet, csupán gondolkodhet ,
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/még könyvei, tekercsei sincsenek nála 2T 4,15./ Sok féle esemény 
történt ezen a pályán. Sok volt az akadály. Végig futotta, egész 
levélből kitünik, hogy irója tapasztalatból beszél. Ismeri a ke
resztyén életet, Krisztus hirnökének az életét alaposan. A 2 K 
levél fogható talán csak ehhez a levélhez. Ott van szó ennyi sze. 
mélyes vonatkozásról, emlékezésről.
A levél felosztása /Menge szerint/.
Felirat, áldáskivánás1,1-2.
Bevezetés:az apostol hálaadása Tinotheus hitbeli szilárdságáért: 
1,3-5.
1. 1.6-2,13. Pál inti Timotheust hitbeli hüségre és félelem nél
küli harcra az evangéliumért.

a/ Isten kegyelmi ajándéka köti össze Pált és Timotheust
1,6-11.

b/ Az apostol példája. Figyelmeztetés, hütlenekre 1,12-18. 
c/ Az evangélium továbbadása, megerősödés Krisztusban 

szenvedések között 2,1-7.
d/ Krisztus katonájának ereje és vigasztalása 2,8-13.

2. Intés helyes magatartásra a tévtanitokkal szemben. 2,14-4,5.
a/ Intés buzgó, de óvatos harcra a jelenleg előforduló 

tévtanitásokkal szemben 2,14-26. 
b/ Az utolsó napokról és a Szentirás mellett való megma

radásról 3,1-4,5.
3. Személyes hirek, utolsó kivánságok és kösz öntések 4,6-22.

a/ Az apostol ünnepélyes figyelmeztetése életének közele
dő végére 6-8

b/ Az apostol személyes helyzete, utolsó feladatai, könyör
gésre", köszöntései, áldsákivánása. 9-22.

Az amerikai Allemen komántár a köv. felosztást adja.

1. Üdvözlés 1,1-2.
2. Hálaadása az örökségért és biztatás hüségre. 1,3-18.
5. Timotheus kötelességei 2,1-4,5
4.  Pál saját helyzetének leirasa 4,6-22.

/Megjegyzések a forditáshoz: 2,3 sunkakopatéson: miért teher, 
amikor az együttszenvedést jelent? 2,22: epithumia nem lenne e 
jobb az indulatosság szó a kivánság helyett, mert véleményem sze
rint nem nemi kivánságról van ott szó, hanem arról, hogy nyugodt 
legyen Timotheus a vitatkozásokban. /2,22/.

A  levél tartalma:

Pál lehet az egész levelet ugy is fogni, hogy az oly an, mint 
Kölcsei Parainézise... Pál bölcs tanitása lelki fiához. De nemcsak 
életbölcselet/ tanulhatunk ebböl a levélből, hanem bele is tekint, 
hetünk az apostol lelki világába, Pál szinte akaratlanul is hü 
képet ad önmagáról ebben a levélben. Ha Pálról rövid jellemrajzot 
kellene irnom, igy irnék: Nagyon józan keresztyén volt. Tervek sze
rint dolgozott, de ugyanakkor a Lélek vezetésére bizta magát. Ügyes 
szervező volt, de nem várt mindent a szervezettségtől, mert tudta, 
hogy Isten országa több, mint egy jól megalapozott szervezet. Egész 
életet a munkába állitotta, mégis volt ideje mindennel foglalkozni. 
Nemcsak a helyi gyülekezet kérdései foglalkoztatták, hanem távoli 
gyülekezeteit is buzditotta, figyelmeztette, intette aszerint mire 
volt szükségük. A Lélek embere volt, de törődött az anyagiakkal is.
A jeruzsálemi keresztyéneknek nemcsak prédikált, hanem gyüjtött is. 
Szikla szilárd jellemü , mégis rugalmas. Tudott bővölködni és szüköl
ködni is. Mindenre volt ereje a Krisztusban. tudta, hogy Jézus min
den gyülekezet Ura, mégis presbitereket és püspököket állitott a
gyülekezetek élére. Tudta, hogy Jézus szolgál mindenkinek mégis
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volt gondja, hogy legyenek diakónusok és diakonisszák, szolgáló test 
vérek. Apró dolgokkal is törődött, de prófétai látása is volt. Sze. 
me nem volt csak a messzeségeket fürkésző szem, de rövidlátó sem volt. 
Jól látott. Isten világositotta meg. Az utolsó idők eseményeiről 
épen olyan biztosan beszél, mint amilyen konkrét tanácsok t osztogat 
vitás esetkben. És ez a fáradhatatlan, mozgékony utazó, szenvedő, 
üldözött ember beteg testü , gyenge erőtelen ember volt. Aki életével 
pecsételte meg Isten szavát, ami először néki hangzott: "Elég néked 
az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el./ Igy igaz! 
látjuk Pál élettörténetén. - Ezeken az általános vonásokon kivül még 
további vonásokat figyelhetünk meg Pál arcképén e levél sorai nyo
mán. Megismerjük az imádkozó Pált. /1,3./. Aki éjjel és nappal rend
szeresen imádkozik, másokért is könyörög. Megismerjük a szenvedő em- 
bert /1,8/. Látjuk a teológus vonását, aki nagyszerüen summáz /1,9-11/. 
Ki tudja emelni Krisztus életéből a leglényegesebbet, azt t.i., hogy 
eltörölte a halált. Arcán a határozottság vonása is ott van: bizonyos
ság . Tudja kinek kitt, kinek szolgált 3 évtizeden keresztül /1,12/ 
Hajlott kora és keserü , kilátástalan körülményei nem ingatják meg hi
tét. A börtön nem töri meg, amely pedig Keresztelő jánosokat is meg
tud puhitani. Élete Krisztusban elrejtett élet /1,1/ .
Igazi emberi életet él. Küzd bajokkal és csalódások is érik, barát- 
jai, munkatársai elhagyják. /Figelus, Hermogenés, Démás, a rézmüves 
Sndor stb/ Szégyelték az Isten emberét, a foglyot, a kereszthordozót. 
Pál ebben is egészen/ egy lett Urával. Nem válik nagyobbá a tanitvány 
a Mesterénél. A Mestert is elhagyták, még inkább, mint Pált.
Megismerjük Pálban a barátokat szerető, barátaira emlékező, értük i- 
mádkozó és hozzájuk vágyó embert. Oneziforusról örömmel ir, dicséri, 
hogy megvidámitotta őt, miután hosszas keresés után megtalálta Rómá
ban. Örül, hogy Lukács az orvos velevan /4 ,11/ és Márkot is szeretné 
már társaságában tudni, de legfőbbképen Timotheusra vágyik. Mint a 
haldokló apa utolsó kivánsága, hogy láthassa távolba szakadt fiát,
ugy hangzik Pál mondata: "igyekezzél hozzám jönni hamar" /4 ,9/
Pál arca nem szomoru arc. Van reménysége /4 ,18/, Tudja, hogy aki eddig 
mellette állott, abban ezután is bizhat.
Pál arca nyugodt, elégedett arc: szolgálatát teljesen elvégezte. Az 
igetanulmány elején felolvasott versek erről beszélnek /A,7-8. 11 17/- 
és ha nem is egyenértéküek Jézus gazdagtartalmu "elvégeztetett" sza
vával mégis engem erre a szóra emlékeztetnék. Krisztus is elvégezte a 
munkát, ame lyet az Atya bizott rá. Pál is elvégezte. Ezek a versek a 
célhoz ért ember szavai. Nemcsak irta egy jó évtizeddel ezelött: "én 
azért ugy futok, mint aki elött nem bizonytalan a cél"C /1 Kor. 9 ,26/, 
hanem meg is érkezett oda. Végigfutotta a pályát.
Amit Pál Timotheusnak irt, azt össze, lehet foglalni a 2,1-2-ben és 2,15 
ben /Elolvasandó!/: intés buzditás, figyelmeztetés. Erősödjél m e g  a 
Jézus Krisztusban. Ezért ir ja levelét. Minden- minden ezt a célt 
szolgálja a levélben: a bensőséges hang, az álszemérem nélküli példa- 
mutatás, a gyülekezeti vezetésben való tanácsolgatás. Olyan ez a levél 
mint sok év századdal Pál után Löhenek, vagy Blumhardtnak lelkipásztori 
levele. A cél nem az, hogy a barátság füződjön szorosabbra, hanem hogy 
az illető Krisztusban erősödjék meg.

A levél mai mondanivalója.

1 . A keresztyén ember, b á m i l y en sok is a maga baja, mások ügyét hor
dozó ember kell hogy l egyen! Hány név, és mindenyikről tud valamit, 
mindegyikkel törődik: Tichikussal a kedves póstással, aki olyan sok 
jó szolgálatot tett az apostolnak és az evnagélium ügyének, aki 
hüséges Krisztuskövető volt, akinek a szolgálata ugyan egyszerübb, mint 
az apostoloké, nem nagy igehirdető, de viszi a leveleket. Két bibliai 
levél / ef. Kol/ nem maradt, volna fenn, ha nem lett volna hüséges pós-
tás Tivhikus.



- 6 -

Pál apostol nem feledkezik meg róla. - Tudja, hogy Crescens Galáciá
ban van és Titus Dalmáciában, Trofimus Milétusban, Erastus Korintusban, 
Mint egy hadvezér a csapatairól, ugy tud Pál az embereiről. Sőt még azok
ról is tud, akik egykor vele voltak, de később elhagyták. 4,lo-ben szo
moruan emliti Démást, ezta az egykor hires keresztyént, szolgatársát.
Démás Thessalonikában van. Pál szemmel kiséri sorsát, nem mond le róla ,
még mindig felelősséget érez iránta. Tudunk mi is sok Démásról, csak 
épen azt nem tudjuk, hogy hol is vannak már. Elkallódtak... Valahol 
vannak.
2. A végigfutott pálya tanitson kitartásra, szivósságra. Milyen sok 
minden maradt már abba az életünkben? Hány derékba tört terhünkről tu
dunk: nylevtanulásba belekezdtünk, nem birtuk folytatni. Könyv olva- 
sást elhatároztunk, - nem volt elég erünk hozzá. - Rendszeres gyülekeze
ti szolgálatot vállaltunk - valahol félbe maradt. Egy bibliai témával 
 behatóan kezdtünk foglalkozni - aztán tovasodort az élet. Elkezdtünk 
 valakit n e velni - de félbemaradt... De nemcsak terveket, hanem élete 
ket is ismerünk ilyeneket. Ismerünk lelkészeket, akik már csak voltak 
igehirdetők. Theológusokat, akik talán nagyon is tehetségesek voltak, 
de derékbatörött a pályájuk. Ismerünk a gyülekezeteinkben visszaesett 
lelkeket. Asszonyokat, akik szeretettel szolgáltak - ma nem is járnak 
a gyülekezetbe. Leányokat, akik csillogó szemmel hallgatták az igehir
detést - ma nem is akarnak tudni arról, hogy valaha hitték. Pr e s b itere
ket, akik már teljesen megfásultak. Egy darabig futottak... Egv darabig 
 futottunk?! - Pál apostol végig futottta a Pályát. Az elmult ősz egy 
nagy sporteseménye jut az eszembe. Én csak rádión hallgattam, de végig 
izgultam: Az ősszel Bpten megtartott magyar-szovjet atlétikai verseny, 
annak is egy száma: az 5ooo m-es sikfutás. Rendkivül izgalmas küzdel
met hozott. Kovács, a legjobb magyar 5ooo-es, legyőzte Kucot uj magyar 
csuccsal. Az utolsó körben 8om-nél is töhb előnyt hozott be. Végig fu
totta a pályát. Állandóan tudta erejét, sebességét fokozni, Ő lett a 
 győztes,  1 K 9,24-ben ezt irja Pál: "mindnyájan futnak ugyan, de 
 egy veszi el a jutahnat. Ugy fussatok, hogy elnyerjétek."/ Pál nem csak 
 másokat biztatott, hanem maga is igy futott. Végig futotta a pályát.

H a f enscher Károly

Megpróbáltam Kierkegaard utasitása szerint ezeket a leveleket nemcsak 
böngészgetni, hanem olvasni is. Kierkeggard különbséget tesz a kettő 
között. Ezt irja: milyen sokra becsülöd az Isten Igéjét?, Egy egészen 
közönséges emberi viszony felhozásával világositsuk meg a dolgot. Kép- 
zelj el egy szerelmest, aki szerelmesétől levelet kapott, amily drága 
ez a levél a szerelmesre nézve, olyan drága, legalább felteszem reád 
nézve Isten Igéje és amint a szerelmes olvassa ezt a levelet, ugy gon
dolom neked is olvasnod kell Isten igéjét. -
Tegyük fel ez a levél idegen nyelven iródott. Mit csinál ilyen esetben 
a szerelmes. Elővész egy szótárt, azután kikeres minden szót, hogy vala- 
mimódon lefordithassa a levelet. De ez még nem olvasás. Csak böngészés. 
Tehát a szerelmes különbséget tesz olvasás és olvasás között, különbsé
get tesz a szótár segitségével való olvasás és szerelmese levelének ol
v asása között. Ő azt a tudományos előkészületet, ha ugy a k a r o d ,  szük 
séges rossznak tartj a ahhoz , hogy olvashassa kedvesének levelét. Gon
dolj most már Isten igéjére. Ha az Isten Igéjét tudományosan olvasod, 
távol legyen tőlünk, hogy a tudományt lekicsinyeljük, - figyelj arra, 
hogy ha az Isten Igéjét tudományosan olvasod, szótár segitségével, ak
kor még tkp. nem olvasod az Isten Igéjét... Megpróbáltam hát én is először 
végigböngészni szótárral ezeket a leveleket, hogy azután most már ol
vsshassam is. A  böngészésből is bemutattam valamit, az olvasástól is.
Mert azt hiszem ez a kettő együtt az igetanulmány.
Komoly dologra válalkoztunk, hasznos dologra. Régi, ma is értékes kincs
re lelhettünk, örökségünkre: a nagy apostol haygatékára. Atömgnél talán 
hitvány érték, nálunk drága kincs.

Ámen.


