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E 0 M I L E T I K A

Bevezetés

1 §.A homllotika szó eredete és jelentése
a homiletika fogalma.

A homiletika szó a görög homuu és ilé /eilé/ szavakból 
képzett homilein igéből származva, eredetileg összejőve telt,bizalmas 
megbeszélés céljából összejött társaságot , aztán magát ezt a gyüle
kezetben való beszélgetést jelentette ujtetstámentumi szóhasználat
ban". /V.ö„ pl.: Luk.24:14-15, Act.24:26, 111.20:11;/, xÉLker.gyüle
kezetben való beszédet,amely rendszerint nyilván Luk.4:16 és köv.alap
ján .'egy bizonyos felolvasott szentige nyomán történt. A homilia, a 
homiletika szó tehát eredetileg a gyülekezetben történő igehirdetés
re vonatkozott az egyház életében,tehát nem áltálában az igehirdetés, 
1 1 1 . az igének kifelé ,/missziónál© céllal/ való hirdetését értették 
rajta,amely utóbbinak a megjelölésére az ujestámentomi nyelvhasználat
ban a kérügma szolgáit. A III. sz. tói kezdve annak az előbbinek: a kei*, 
gyülekezetben való igehirdetésnek a neveként a praodikátió / predica- 
ro/ honosul meg. / Lactantius/.! Keleten jó darabig meg is marad aztán 
ez a distinctio,nyugaton azonban Augustinus kezdi megkülönböztetni 
a homiliát az addig vele azonos, gyülekezoti praodicatio értelemben • 
hasznait . sormo-tól,bonillának novozvo a felolvasott peric:opát 
egyszerűen kifejtő és megmagyarázó analitikus prédikációt,mig a sor- 
mo. a szontigo egyik főgondolatát,alapeszméidét tárgyaló és kidombo- 
ritó/synthotikus/ prédikációnak lesz:-, a nov<v. Abban azonban változat
lan marad a latin nyelvhasználat is,hogy homilia is sermo is:gyüleke
ző ti igehirdetés /praodicatio/,szembon a kérygma-val,valamint a pro
fán világból való logos -sál. ilí:. oratio-val,retorikai műalkotással. ~

ii homiletika /jelzői formában:homiletika!,homilG t-icus ,
Voö? WoLoysor:uursus homilo ticus-át/már a XVII*sz.tói kozdve jófor
mán ogyértolmüon az egyház ogesz, a kultusz keretében lefolyó gyüleke
zeti igehirdetésének az elméletét jelenti. Manapság azonban,amikor 
a gyülekezetek hitbeli állapota?tehát magának az egyháznak az élete
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tontis ztolo ti éloton kivüliz . igohirdotés számára is ,igon nagy kísér
tésben van a gyakorlati thoologia munkása,hogy vájjon nem koll-o ma 
közöl 100 osztondő után igazat adnunk G.ü .F. Sickol-nok.akinok 1829- 
hon jolont mog " Halicutika" c .az igehirdetést tárgyaló müvo,vagy 
R.Stipr-nok ak3 1844-ben adta ki "Kcrygtika"ját és nem koll-o az 
egyház u.n .homilotikai munkásságát őzzel a tágabb . és bizony más • 
értelmű olnovozéssol:/Halioutlka ,vagy kérygtika/ jelölni ?•“ :•

A lutheri rof. orodeti lolkülotéből táplálkozó kor.realiz
musunk azonban,amoly ogyhazfcgaImával,do különösen a kegyelmi eszkö
zök objoktiv realitásának hangsúlyozásával nyori mog a maga sajátos, 
meggyőződésünk szerint tiszta ov, biblikus értelmezését,az egyház 
gyakorlati élotébon is 7 Mom vállalhatja azt,hogy olyan értolombcn 
tokintso a ''missziói területnek" bármilyen nagy mértékben csak név
leges gyülokozoteinkot is ,mint cmilyon értelemben ilyenről kell szól
nunk az egyházon kívül,ahol nincs meg az ov. hirdotéso és a szohtsé- 
gck kiszolgáltatása•§ épen őzért mi, a tényleges ogyhézi,gyülekező ti 
viszonyokat és a belőlük adódó uj föladatainkat is tisztán . látva,- 
nyugodt lélekkel ragaszkodunk a homiletika névhez és homilotikán az 
ogyházítela egész, a szont hivatalban állók személyes bizonys ágtevésé- 
nok közvotlonségábon mognyilatkozó gyülekezetből! igehirdetésének az 
olméiotét,1 1 1 . onrok az ige-hirdető munkának olvi moghatározás át ért
jük,amint onnok elsősorban az istontisztoloti életben koll érvényosül-
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nio . Tárgyunk összefüggés éten igohirdo tésj?©l mindig unnak szükebb ér- 
tolmébon,a szomélyos tánúbizonys ágtovés közvo t; lom égével megnyilatko
zó, prodikécicboli igehirdetés értelmében szólunk és sohaacm feled
kezünk megvarrói,hogy az egyház katechotikai munkája is igehirdetés 
sőt a személyes lolkipásztorkodás is igehirdetés a maga s,ajátos a- 
dottságában és körülményeiben. - x/és a liturgikus élet lényeges része

2§. Az egyház homilotikai munkájának a lap ja /lényogo) és föl-
. * - -/ \ *' ’ Hé .• • # * ,

adata,a szentirás homilotikai jelentősége.

is

Igehirdetés és egyház a legszorosabban egymáshoz tartoz
nak , igehirdetés nélkül nincs kér.ség. Az igehirdetés alapja a 
szó ogyotlen értőimében való Igének, a Krisztusnak megtostosüléso 
/inkarnácio/ és állandó kegyelmi jolonléto ̂ A  testté lett Igo IstoiWte 
üdvösségos akaratát szóban és cs ele kodé tben'közölte földi életében 
az ombervilágban; Igévol és. tettel végozto el a mogváltás müvét és 
Ö maga bizta apostolaira ennek az ov-.nak a prodikálás át. /Mt.28:19 
és köv./ A korüdvigazságnak az élőszóból! bizonyságtovés révén 
/viva vox ovangolii/ a személyes élet közvetlenségében emberről cm- 
borro,nemzodékről-nomzodókre kell tovább plár~táltatnia.

Amint az ogyház egész élotnyilvánulási terülő térő,úgy 
a homilotikai /igohirdotő/ tevékenységre is áll,hogy_a2 nya maga 
tostté lett Igo,Jézus Krisztus:"Chris tus praodicat ,Ö maga Isten 
■beszódénok,üdvakaratának egyszerűen a megvalósulása ! Krisztus sze
mélyébe^ egészen közvetlenül egybeesik az igehirdetés alanya és 
tárgya. Ö magja. az iga zs ág /Jn . 14: 6/ benne adva van az igehirdetés 
alapja és cél'ja,tartalma és ereje. Jézus Krisztus földi életéből, 
megváltó munkájából mindenki számára nyilvánvalóan látszik meg,hogy 
Jézus Krisztus maga "az ' igohirdotő. Szinte állandóan, a legkülönbö
zőbb körülmények között hozzácsatlakazott sokaságnak szólja Isten

ttlfe

a

rekot..Mégpedig "ho 
Lk. 4:2-1, Jp . 7:46 ./?
nagyságos dolgait»eddig ismorotlon élőtigazségokra tanitva az ombe-

" 1 exusian cchon'1 /Mt.7í,29, Kk.l:22, Lk.4:32, v.ö. 
Ehhez az igehirdetéshez van kötve ez egyház é- 

loto ,amelybdn soha el nem rémülhet a Krisztust M M o t ő  ige. Es losz
tok nokom tanúim.-., a földnek mind végső határáig"/Act.l:8/. A ho- 
milotika márkájának a lényege tehát az örökkévaló Igét,Krisztust 
hirdotő egyházi beszéd mivoltának a feltárásában, a homilotikai szol
gálatra való minél alaposabb elméleti felkészülés alapjainak a meg
adásában és az elvi megállapításainak megfelelő gyakorlat kezdetének 
irányításában ,111. folytatásának állandó ellenőrzésében van ~ A ho- 
milotikának az a föladata,hogy az ige- szolgái minél jobb homiléták- 
fcá „lehessenek... Ezt a munkáját pedig csakis szüntelenül a tostté 
lett Igéhez, az élő Krisztushoz Igazodva végezheti. Az igét pedig 
a 'Szontirásban kínálja fel Isten.

Ezzel máris .•• : adva van a Szén tár ásnak a homiletikai
munka számára alapvető jelentőségé. Az egyházi beszéd feladata laton 
igéjének a hirdotése és a gy Ulokozot épitlsoshitébrosztéso a szo
mélyos bizonyságtovés révén. laton igéjo épen,mint a szontirásban 
foglalt istoni kijelentés ragadja meg az igohirdotő lelkét és oz az 
igo tkp.ncm más,mint Istennők a Jézus Krisztusban /tanításában és 
egész élete munkájában/ kifejezett üdvöss égakarati » A prédikáció 
tohát anyiban Isten igéje,amonyibon Krisztust prédikálja,Krisztust 
ábrázolja ki,mégpedig az égé s-p Kris ztus t, a a keresztre feszítettet 
és feltámadottat"aki bölcsességül Ion nekünk Istentől és igazságul, 
szontságül és válts águl" /l.Kor.1:30. /~ Ezt a Krisztust hozza nokünk 
a toljos Szontirás /II.Tim.3:16/.

Ha kétségtelen is ,hogy a Slz.ontirás ogy-cgyy szakaszának a 
felolvasása még nőm homiletikai értclornbon vett igohirdotés és nem 
az a felolvasott igének a puszta magyarázata sem,hanem hozzátarto
zik ehhez az is,hogy az igében foglalt kor.igazság az igehirdotőnok 
személyiségén korosztül,annak hitvalló,bizonyságtovő megnyilatkozá
sává logyon,mégis ópor Krisztusnak és a §zontlrásnak /"Ezek azok,
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amolyok bizonyságot tosznok rólam1' Jn.5:39/, felbonthatatlan össze
tartozása kövotke ztébon csakis a gzomtirás alapján történő prediká- 
lást és azt amelyik a szontirásból táplálkozik tekinthetjük ker.cv. 
igohirdotósnok. A Sszontirás homilteikni jolontőségét szoiaélyos ̂ vo
natkozásban csak még jobh n kidomborítja az Urnák apostolaihoz inté
ző tt és az igohirdo töktől soha ol nem felejthető igéje:"Aki titokét 
hallgat,cngom hallgat" Lk.10:16/! Az obbon rejlő szent olkötolo- 
zósnok a szolgálatára senki som vállalkozhatnék anélkül a^bizonyos
ság nélkül,hogy az egyházi hivatal ic^ehirdotő munkája réven is tkp. 
maga a jelenlevő Krisztus cselekszik,mi csak eszközoi vagyunk,do 
minél alkalmasabb eszközeivé koll 1 ennünk'.Mivo 1 az igehirdetés cont- 
ruma,éltotő forrása Jézus Kr.nyilvánvaló hogy a azontirás egyes sza
kaszainak! ̂ íomilotikai jelentősége és hitébrosztésro, ogyházepités- 
rc,hitben megtartásra vonatkozó érteke attól függ,hogy milyon kö
zelségben vannak a testté lőtt Igévolr Luther szava: "Chr is tűm troibt"- 
ről jó útmutatásul szolgálhat tíbon a vonatkozásban,ha nőm feledke
zünk mog,hogy a toljós irás-otostámontumban és ujtostámontumban^még 
a Krisztus hit centrumától látszólag periferikusabbnak totszo része
ben is /pl.Jakab levolcibon is \/ az egész "Chris tűm treibt",ha más 
és más hangsúlyozással is. A manapság annyira megerősödött különfé
le mozgalmakban jelontkező Otvclloncsseg /jelentkezzék a fajiság 
cégére alatt vagy a finomabb u.n.etikai,vagy esztétika köntösében/ 
vógorodménybo n nem más,mint tkp. legdurvább hitetlenség , épen Jézus 
Kr.al szemben való állásfoglalás. Hiszen az Ot. Jézus bibiiá ja , azon
kívül ,hogy róla a mogigértről szól,annak jövendölése! Ha már a ka- 
tochctikai előadásaink során is hangsúlyozott üdvtörténet! szempon
tot hivon érvényesítjük,akkor homilot^kai vonatkozásban nem gondol
hatunk az Ot .mcllőzésjéro ,kiküszöböl ésuro a kor .ség megcsonkítása 
nélkül. Természotoson az Ot.nak épen oz a krisztusi kinyilatkoztatás 
mértékével való értékelése védi mog attól a másik helytelen értéke
léstől, az egyház homiietikai munkáját,amely tkp. csak hü tükro bi
zonyos korok és folokozotok Ot.i,logális vallásosságának. Sőt to
vább mohé tünk,magónak az Ut.nak a körében is különböző homiietikai 
jelentősége van az ogyes részoknek,verseknek,mórt különböző inten
zitású és közelségű a krisztocontrikussúguk,amint ez nyilván meg
állapítható az ov.bm is, az opistolókban • is . Csak egyről nem fclod- 
kozhotik mog a homilotika munkása és a gyülokozeti igehirdetés
szolgája, arról t.i.hogy a biblia, a szontirás nőm ogyosok többé-ko- 
vésbé talán szubjektív szinozotü, privát kor.ségénok az áhitatossági 
könyve , amelyben tetszése szerint válogathat .hanem az egyház könyvo, 
az Isten szont üzohetévol,mondanivalójávál és tetteivel,törvénnyel 
és ov.al, Ítélettel és kegyelemmel mindenek számára !
f d

w r -  *

Ha a gykorlati theologiát méltán tekinthetjük az egyház 
élőttananak,amelyben az egyház élotnyiMnulásai tárulnak föl orga
nikus összefüggésükben és normatív rendjükben,természetosnek fog 
látszani,hogy ennek egyik olyan lényeges részlete,mint amilyen az 
ogyház homiietikai munkássága,eredetét,kialakulását és értékeit 
illetőleg történeti tisztánlátást is mogkiván. Mivol pedig a homiie
tikai munka az egyházi hivatal egyik legszomélyosebb természetű hiva- 
tásköre , tárgyunk ols ö: tört óno ti részében inkább csak azokat az ér
tékformálódásokat és gyarapodásokat kívánjuk vázlatosan felmutatni, 
amelyokot ogyos kiváló igehirdetők az 6 sajátos viszonyaik közt 
való szolgálatuk révén az egyház igehirdető élőtónok,homiietikai 
munkájának jelentettek és bizonyos mértékben még ma .is jelentenek. 
Tárgyalásunk kev.II.része az egyház igehirdetésének személyi kérdé
seivel kíván f oglalkozni ,a harmadik rész pedig majd az igehirdetés 
anyagával kap.solatos tárgyi kérdésekkel foglalkozikjvégül a IV.r. 
ben az igehirdetés műalkotás jellegével kapcsolatos alaki kérdéseit, 
ill. az egyházi beszéd fölépítésének egészen konkrét,részletkérdé
seit kívánjuk ismertetni.

.. Mint tanulmányozásra különösen is ajánlatos müveket em
lítjük a jelenleg újra bűvobben napvilágot látó és az egyes rész
letkérdések revén az egyház önmagára oszmélesét szolgáló kisebb ak
tuális újdonságokon kívül:Th.Harnack:Praktischo Theologie-jének II.
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3§.A homilotika felosztása.Irodalom.
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kötetében /1878/ foglalt homilotikáj át; Chr . Palxnor: Evangolischo Ho- 
milotik c.müvét /6 -ik kiadás 1887/; M.Schian:praktischo Prodiglohro 
/191l/c.müvét. G.Hilbort: Widor dió Horrschaft dór Kultprodigt /1924/ 
c . tanulmányát ,K.Fozo 71 Das" Ti őrt Gottos und dió Prodigt tanulmányát 
/1925/, Pfonníngsdorf: Praktischo Thoologio /1929/c .müvében foglalt , 
homilotikáiát és az amerikai Reu M :Homiletics. - végül:W.Trillhaas:x/
A hazai irodalomból podigsHörk J.Homilotikárát /1907 Pozsony/ és 
Dr.H.Gaudy László: A gyakorlati thoologio. vázlata c.müvének /1930

A rof.szerzők közül említjük Schloiormachor:Dió Praktischo 
Thoologio nach dón Grundsátzon dór ovang.Kircho. c.müvet,1850-bon 
kiadva; Fr.Nioborgall:Wio porodigon wir dón modernen Monschen,uj ki
adásban /1920/. K.Barth :Dió Lohro vöm Worto Gottos /1927/,azután a 
magyar Dr.Ravasz László Homilotikáját„végül a hazai római irodalom- 
ból:Mihályfi Ákos Lolkipásztorkodás tanát,amely őzen a cimon foglalja 
magában a homilotikét is !

I.rész. Az egyház igehirdető munkájának története.

a
4§. Az egyház igohirdotő munkája az ókorban.
/Az egyház igehirdető munkájának az élén Krisztus apos

tolai állanak,ők lépnek azoknak az ószöv.i prófétáknak a helyérő, 
akiktől az utegyengotő Kor.Jánoson át vezetett az ut Jézus Kr.hoz. 
a testűé lett igéhez,aki elmondhatta magáróii,En és az Atya egy var,: 
gyünk"! Az após tolok,mint a kinyilatkoztatás hordozói az Úrtól
vett közvetlen teljhatalommal indulnak ol az igohirdotóserc.áz első 
pünkösdkor kiárasztot la a mogdicsőült Krisztus S.zontlolkét és az Ö 
vezérlete alatt mindjárt megkezdődött Péter apostol első prédikáci
ójával az egyház hóditó igehirdetése /kérygma/ Különösön Péter,Pál 
és János apostol igohirdetéso mutat föl értékes egyéni vonásokat, 
a személyes bizonyságtevői szolgálatban.

Péter igehirdetése mögött ott van az ő elbukásának és ke
gyelmes viss zai'ogadtatásának kitörölho te tlen tapasztalata ,Kris ztus 
hirdetésében egyetlen argumentumot isméi::" Lát tűk, ha H ó t  tűk" fbizodal- 
mas hittol tárja hallgatói elé a kor. igazságot,minden vitatkozás 
nélkül!! Pál apostol ellenben harcos ige hirdető, akit Krisztus szorolmo 
kényszorit ,hogy tovább adja Isten mogtapas zta It, mentő, üdvözito kegyel 
mét, amely el o;tt a damaszkuszi utón találkozó tt .Mindent vállal, a ko
roszt bolondjának a vádját is,zsidók,pogányok részéről,csak azért, 
hogy lolkoket ejtsen rabul a kereszrofoszitottnek./l.Kor.9:19 és 
köv./ Beloholyozkodik az ellenfél álláspontjába,figyelembevosz min
den lehetséges ellenvetést.Egyszerű,sokszor darabos előadásában a 
SzontlÓlektől született uj élet sodra ragad magával. Ö elsősorban 
bizonyságtevő és misszicnálo igohirdotő.

János apostol igehirdetése ellenben alig-alig áll a kó- 
rygma szolgálatában.Lolküloténél fogva ö nem a kívülállókkal,hanem 
az"occlé^ia" lolkeivel törődik,azokhoz beszélget /homilia/; a kí
vülállók felé ogyszerüen és világosan meghúzza az elválasztó vona
lat ,megmutatva. a nagy ellentétet: sötétéség és világosság, hazugság^ 
és igazság, ha Iái és élet között?, övéivel pedig intő, vigasztaló,or 8- 
sitő hangon beszél. Kétségtelenül János apostol intelmei is odatar
toznak a kor.gyülekezötben való homilotikus igohirdotés legrégibb 
nyomai köze.

Az apostolokon kivül itt kell megemlítenünk azt az ujtostá- 
montumból ismort igehirdetést,amely hit hősiosségénok és bizonyság- 
tevő crej énok örök példájaként maradt reánk;István diakónus és el
ső vértanú prodikseiójában,Saulra a későbbi Falra,aki ott állt 
/Act.8 :l/ és örült az első vértanú mogkövozésének,nyilvánvalóan 
maradt hatás nélkül István vértanú beszédmódja.

b/Amint Isten ■•••.Szentlelke megnyitotta ogyosok szivét 
apostoli kérygma befogadására /Act .2: 41/, ugyanúgy egyeseket arr;̂  
kés zto te tt ,hogy a szív teljességéből megszólaljon egészen spontán 
módon a száj vall& tóté le ,bogy másoknak is hirdesse a megismert i- 
gazságot, a megtapasztalt üdvözito kegyolmot. A zsidókból lőtt kor.ok

nem

az
is



gyüleke ze teben összejőve tejein /v.c.Jakab 2 :2 , es ZsfilO.^o./ koz- 
dettől fogva felhangzott az egyszerű karizmával megálidott hívek 
bizonyságtevő beszéde /homilein/ a hitben való erősítésre, a gyüle
kezet építésére,de igy volt ez a vegyes,sőt tisztán pogány eredetű 
gyülekezetekben is /Kol.3:16/. Elvileg mindegyik szólhatott a gyüle
ke zetben,kivéts a nőket /I.Kor.14:34/-,ténylegesen azonban a szólás
hoz szükséges karizma és a természetes képesség meglétéhez igazodott 
ez a gyülekezeti igehirdetés. A kor.i zavargás csak siettette a gyü
lekezetben való szólás olyan megrendszabályozás át,ho gy mindenek 
ékesen és a gyülekezet épitésero logyenok. Pál apostol külön is^meg
emlékezik ezekről az igehirdetés szolgálatában álló kegyelmi ajándé
kokról / karizmákról/ és I.Kor.12-bon azoknak 3 kategóriáját külön
bözteti meg: nyclvokonszolás3 profétálás; és tanítás. A XIV.r.bon pe
dig a glossoláliával szemben a tanítás és prófétálás karizmájának ad 
előnyt,mert a cél mindenben a gyülekezet építése. A prófétálás és a 
tanítás közül az előbbit értékeli ugyan magasabbra,azonban hamaro
san kitűnt /tévtano^eretnekségek/,hogy bizonyságtevő,profétai ólo
mokét is magába felvevő didaskalion /tanítás/ volt arra hivatva,hogy 
az egyház igohirdető munkájával,a gyülekezeti homiliában az építés 
munkáját zavartalanul végezze. Az apostoloktól hivatalba helyezett 
egyházi elöljárók /opiskopoi,prcsbitoroi/ nemcsak a gyülekezetek 
kormány z'§i,la nem a tiszta cv.i igazság őrizői is voltak. A pásztor 
.levelek nemcsak gazdag homiletikai útba igazitást tartdamaznak /Tit.
2; 15, I.Tim.4:13-16, 6:3 és köv; II.Tim.2:l5, 24 és köv.;4:2 és köv/. 
Hanem már a lelki tanitói hivatalt is mint a püspököket megillető 
• hivatalt ismerik / Tit.1:9, I.Tim.3:2./ és a Szcntirásnak a gyüleke
zeti életre való jelentőségét is hangsúlyozzák /l.Tim.l:7, 2Tim.3:15
és kov. azután II.Péter 1:19 éskövl/ .

c/Az apostoli kői utánni időből a legrégibb kér.prédiká
ció Clemcns Romanus II.ik levelében Clem.Rom.ad Corinth. II.maradt 
ránk,amely a szent életre buzdít /Lásdk Die Prcdigt dór Kircho 22kö- 
tetébon 1 - 1 2 lap/.Minden művészi,retorikai mcstorkéltség nélkül, 
tiszta egyszerűségben szól ez a II.sz.első évtizedeiből való levél 
arról,hogy a Jézus Kr.röl való bizonyságtétel nem más,mint az Ö aka
rata szorint való élet. Jollomzi a szontirási helyek gyakori alkal
mazása éa 'az ogész homiliának a doxologiában való kicsondüléso. ” 
Természetesen nagy tévedés volna azt gondolnunk, hogy az ogyház 
első századokban csak ezt a fentebb emlitott /egyszerű/ formát is
merte. Ennek bizonysága’ példaként a maga ogészébon fonmaradt 
egyetlen prédikáció a II. és III.sz.határévciről. Hyppolítus-nak 
Mt.ov.3:13 és köv.alapján tartott prédikációjára gondolunk / L.Dio 
Prodigt dór Kircho 22 k.a 13-19 lapokon,/ Ez a. x. prédikáció ünnepi 
beszéd és együtt- 1 keresztelési beszéd is. Krisztus mogkcrosztolésé- 
nok a történetéről szol. Ennek jelentőségét magyarázza meg emolko- 
dott szavakban és úgy tér rá a korosztseg szentségének az értel
mezésére. Ez a beszéd egy megkeresztelendő /talán előkelő római tiszt 
viselőt / tart szem előtt. Öblön a beszédben az ogyszorő homiliával 
szembei ■ amely csak jóval későbben a görög logos mintájára virágzás
nak induló művészi egyházi beszédnek a kozdrtet láthatjuk. A kor. 
hit szont elragadtatása és thoologiai gondolatok mélysége és len
dülete tárul fel ebben a görög lélek sajátosságaib a retorika köntö
sében megcsillogtató beszédben,egyetlen egyszer nyugaton ’ Megta
lálható azonban bonno az olovor. gyakorlati ker.ségre való sörgető 
felhívás is .

-Ami a Clemcns R.homiliájában és Hypp-sormojaban bizonyos 
esetlegességgel lelhető föl t.i. a prédikációnak,az egyházi beszéd
nek művészi alkotás jellege,az teljes tudatossággal js lentkozik az 
.e só századok nagy homilétájánál,akit méltán nevezhetünk a kor.pré
dikáció atyjának t.i. Orígonosnél. Origcnessol az nlox.katochotikai 
iskola ogyik ms galapito java 1 kezdődik a rendszeres irasma.gyarázatos 
igehirdetés az egyházban. A gnosticizmussal való küzdelmében az 
alox.iskola állítja szomben a kér.tudományt,alapját vetve a kor.thoo
logiai tudomyárgnak. Az igehirdetés mothodikájára nézve igen jelentős 
lett az az el járása, hogy a Sszontirás ogy-ogy részét egységesen dol
gozta fel / gyakorlati oxogczis/. Sajátsága egyébként az
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allegorizálás. Origenes szerint az irá.shelynek hármas értelme van: 
grammatikai ^szószerinti/,erkölcsi és allegorikus,/vagy ahogyan 6 
nevezte:somaticos.psychikos és pneumatikos/értelerr Őrig . :Homil, in Gén. 
2:65 és 11:91./ Origenes beszédeit a gondolái o.c gazdagsága jellemzi, 
egységes téma és felosztások nélxül tárgyalja a textust /homilja a mai 
érteimben/,a hármas értelem kifejtése után rendszerint doxologia kö
vetkezik. Az egész igehirdetésen az evangélium ügyéért való buzgóség 
és a lelkekért való „felelőség vonul végig. A retorikai elemeket nagyon 
csínjával hasznájla,sokszor érezhető nála inkább valami magyarázó tér- 
jcngosseg - bér igyekszik a gyülekezet számára világos es érthető nyel
ven beszélni. - Nagy számmal maradtak fenn az Ot.iratokat feldolgozó 
homiliái, sokkal kövesebb az Ujt.textusok alapján készült beszéde. 
Különösen Luk.1:39-45,1:46-51 alapján irt homiliája érdemel ma is 
figyelmet.-Megérni Itjük még.hogy a III.és IV.sz.határ évétől kezdve ogy- 
ro jobban oltorjod a/martirok emlkéünnopoivcl kapcsolatosan/az irásszo- 
rü igehirdetés mól lót a. pogány credető ''logos panégyrikos" , ez az ora- 
tori jollegü /ombertmagasztaló/ szónoklat is.-

c/. A Nagy-Konstantin,ill.Nicénum utánni idő tekinthető az i- 
gchirdetés virágkorának, mégpedig keleten és nyugaton odaránt. Az ogyház 
éloténol minden más organikus jelensége : dogmaalkotás .eretnekségek 
kel vívott küzdolom.az istentiszteleti élet gazdag kifojlődéso,az asz
kéta élőt ideál ogyrészt,másrészt pedig a kor.életfelfogás egyre nyil
vánvalóbban iclontkcző meg-lazulássy az erkölcstelenség ellen indított 
harc,mind,mind közreműködik az igehirdetés alakításán. Koloton a görög 
lélek sajátosságának megf< loen inkább a kor.ség objektív,elvi isteni 
momentumai.nyugaton pedig a latin lélek praktikus /organizáló/ jelle
gének megfelelően inkább a kor.ség emberi oldala nyer hangsúlyozást 
és itt az igehirdetés is sokkal egyszerűbb és gyakorlatib ,mint koloton.

Kolcton az egye áz görög nyolvon folyó igohirdotö munkájának leg
kiválóbb képviselője Chrysostomus János /mogh.407-bon száműzetésben/ 
aki mellett megemlítjük legalább névszorint a Három Kappadokiait:Nagy- 
Easilius-t /mogh.597-ben/,Nyssai Gergelyt /mogh.kb.395./,és Nazianzi 
Gergelyt.

Chr.J.prófétái jellem,sokban hasonlít Kor.Jánoshoz.prédikátori 
kiválóságáért ''Vox occléziao11 -nek nevezték.Görög retorikai Iskolában 
nyert műveltsége később is meglátszik rajta és átcsillan beszédein.
Mint konstantinápolyi patriarcha fejtette ki nagy jelentőségű igehir
dető tevékenységét.valóban alkalmas és alkalmatlan időben rendithotot- 
lon hűséggel hirdetve Isten ige jót,sohasem nézve emberek tetszésére. 
Nemcsak közel 300 prédikációt /homilia b/ hagyott há1?h.,hanom őtőlo 
maradt fönn a legelső homilotika isV’Peri hiorosynés".amelyet való
színűleg még antiochiai diakónus korában irt.

.z apostoli kor Szentlélek orejévol szóló megújulás át 
juk Chr.prédikációiban. Szónoki képosségo már pappászontolóso 
közvetlenül Antiochiában mondott első prédikációjából is nyilvánvaló, 
ordekos.hogy a prédikációkban való gyakori ostorozés,ellenére milyon 
nagy holyot kap igehirdetésében - formális vonatkozásban - az csztéti

Még Chr.sem tudta megakadályozni,hogy az igehirdetés! alkalom
cirkusz .vagy amfiteátrum mellett egy

Nem ok nélkül panaszkodott,
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láthat - 
után

a
kum.
ne alacsonyuljon igen sokszor 
harmadik élvezeti szórakozási alkalommá
hogy a prédikációié, tolongnak az oBeérők a templomba, a sokkal fonto
sabb cucharistián / az urvacsorai fÖistentisztelon/ csaknem ürességtől 
kong az Isten háza. A tomplomi gyülokozot helyett ilyen viszonyok közt 
csak "közönség'1 ről' lehet szó,főleg a müveit Konstantinápolyban. Köz
beszólnak .helyeselnek és tapsolnak. Tragikus epizód:Chr.egy alkalom
mal beszédben tiltakozik ez ellen,hogy az ő prédikációját megtapsol
ják és olyan művészi ez a beszéde is ,olyan "hatátosan" mondta, el,hogy a 
hallgatóság tapsviharban és ujjongásbán tört ki.

Chr.prédikációit két csoportra oszthatjuk:cgyszorü irásmagya- 
rázatra és témás beszédekro. A legtöbbje irásmagyarázat/téma nélkül 
homilia/. A gyűlőkoagfcépit és é jek gyakorlati érdeke vozoti ezekben a 
homiliákban /egész homilia sorozata van a Genezisről a zsol.tárokról, 
Máté és János ov.ról, az Ap.csel.ről és Pál apostolnak jóformán va
lamennyi leveléről / a Gál.levél kivételével/ de anélkül,hogy L 
Pál hite a sajátjává lehetett volna . Témás prédikációiban pedig 
leginkább a szontirásnak bőséges szemléleti lehetőséget nyuj,.tó feje-



/

Ghr. a

//

zetetit használja alapigéül /pl.;Jcbrcl,Lázárról, a Tíz szüzéről/,
prédikációban miniének elotc tanítani akar igehirdetése teljesen 

a szentir asban gyökere zik „abból táplálkozik,ha nern is formálisan érvé
nyesül ez mindig;az érzelmet és akaratot is meg akarja mozgatni,mint 
atya szól gyermekeihez. - Ott is,ahol mint erkölcsi prédikátor int, 
fedd, - mindig a pásztor szólal meg benne a szószéken. A 'bűn és kegye
lem igazi mivoltának megismerésétől messzi távol maradt,de épen ezért 
csodálatraméltó az Ő prédikátori nagysaga,hogy enélkül is olyan hit- 
váló hősiességgel tudta egész életének,papi szolgálatinak,igehirdetése- 
sének vezérelteként vallani” Rom . 8 35.-ct.

Keleten Chr.után, - előbb csak lassan„azután egyre rohamosab
ban bekövetkezik a hanyatlás.a prédikáció különösen a Mária kultusszal 
kapcsolatban dogmatízálássa, /agy egyszerű moralizálássá lesz,amely 
hol égés zen színtelenül oktató,hol pedig szinte émelyítőén ponipázo 
stílusban előadva,alig tarthatott' számot arra „hogy akar az istentisz
teleti életben /különösön annak drámai lüktetésű kiépülése után/,akár 
azon kívül felfigyeljenek rá az emberek. Damascéni Jánostól /megh.750/ 
kezdve pedig csaknem kizárólagosan a kepek tis zteléte körüli viták 
foglalják le maguknak a szószéket is.

Nyugaton az egyház latin nyelvű igehirdetü műnk ja a IV.sz.ban 
egy darabig még kelethez igazodik és csak fokozatosan teremti meg a 
sajátos leklületének megfelelő igehirdetési formát. Ennek a folyamat
nak tükröződését láthatjuk a nagy milánói püspök;Ambrozius /megh.397./ 
prédikátori munkásságában. Jelleme, kér. lelküleite sokban hasonlit 
Ghr.hoz. Válsf g’os ,s öt zivataros ícÉricben kell hirdetnie az igét: az 
ariuni. zmussal .pogánysággal és világi hatalommal s nemben be gyáráét di
adalmas volt egyházi szolgálata. Jóllehet theol.képzettsége nagyon is 
egyenetlen,mégis Isten kegyelméből való prédikátora lehetett korának, 
a szószéké alá se^glő beláthatatlanul nagy gyülekezetnek.

Ambrozius prédikációit /mind°n vasárnap prédikált/ erő,a 
hit hosiessege és ezenkívül valami nemes értelemben vett szenvedelyes- 
seg jellemzi; formai tekintetben a görög pathos és a retorika embere, 
de ebben a forrában legszemélyesebb ker.ségét szólaltatja meg

Ambrozius lelki gyermek^-, a prédikációit szomjas leiekkel 
hallgató katechumenusa: Augustinus lett az okori egyházban a latin 
prédikáció legkiválóbb képviselője.

_Augustinus /megh.43C/ az okori egyház legkiválóbb tbaologusa, 
akiben összefut és realizálódik a keresztyénség „addigi hittapasz
talata és akiből nemcsak a -középkor kap indításokat,hanem akinek va
lódi értéké újra igazán a lutheri ref.ban világosodik meg.Pál apostol 
és Luther között theologiájával Augustinus az egyenes összekötő. Isten- 
nek bűnbocsátó „megváltó kegyelme a Krisztusban i - Ez az o kér.ségé
nek, uj jóistenek a centruma, - en e k a megtapasztalt életigazságnak 
a ríapnál is fényesebben tündöklő világossága theologiájának meg azokat 
a tévedéseit is beragyog ja„amelyek annak akornak nagyon is részszerint 
való ker.ségének a tartozékai voltak.

A teljes összetörettetésen át vezető megtérése nélkül nem ért
hető meg Aug.theologiája, filozófiai és retorikai műveltsége valamint 
Isten kegyelméből való szónoki készsége nélkül nem érthető meg igehir
dető munkájának a sajátossága. Mindegyiknek azonban megegyező,közös 
vonása,hogy az is, ez is teljesben az Egyház szolgálatában áll. Ami a 
legf eltönaibb Aug.nál az a hitnek az u j test ámen turnétól /Pál ap. és Luth 
tol egyaránt/ eltérő olyan felfogása ,amely szerint az végeredményben 
nem más .mint elhivés, engedelmesség az Egyház tekintélye iránt. Egyik 
paradoxszerü mondásában vallja,hogy nem hinne az ev.ban sem,ha a 
szent kath.Egyház nem kezeskednék igazságáról.- Prédikációiban azonban 
természetesen - csak szétszórtan jelentkeznek ezek a motívumok.

Aug. predik á;ioi ,egyházi beszede i rendszerint a istentisz
teleten felolvasott perikopákhoz csatlakoztak. Ekkor három perikópót 
olvastak / ote s t ómen túrni t„evanp,éliumit és epá&tola it, egymás .után/, de 
legtöbbször határozottan megállapítható,hogy ezek kezűi melyik periko- 
pa szolgai a tulajdonképenl alapigéül. /Kb.400 hiteles hoihiliája maradt 
fenn sok más iratán kívül./

Ebben a lordban az egyházi ev már csaknem teljesen kialakult 
és ez a körülmény nagyban megszabta az j stentisztelet keretében le
folyó igehirdetés jelleget. Böjtben a Krisztus nélkül elő ember éle-
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tönek nyomor iKágáról és a Krisztusban való uj életnek,mint a testet 
megsanyargató ,as zkéta - , sőt megöldöklc életnek épen a kereszt tör
vénye szerinti szükségességről prédikál. Húsvéti igehirdetése való
sággal fenséges jelleget ölt.’a feltámadás a kér.ség centrális üdvténye 
/bizonyos mértekben a nagypéntek, a keresztáldozat jelentőségének a 
rovására történő hangsúlyozással/ > -

Aug.prédikálés át bámulatos dialektikai készség jel’emzi;bi- 
zonjioások, cáfolások, ellentétek változatos gazdagsága ,az okfejtésben, 
az emberi lélek mélységeinek nagy és kicsi kérdéseinek személyes él
ményeiből és lelkipászori tapasztalotokbólnyert ismerete a tartalmi 
felépítésben, - együtt tette lehetövé,bngy prédikációi színesek,eleve
nek es igy lélekhez férkozoek lehessenek,nemcsak elhangzásukkor,ha - 
nem még ezerötszász esztendőnél nagyobb távolságban is - Külön csopor
tot képeznek igehirdető munkásságában predikáciOsorozataiA,helyeseb
ben sorozatos irásmagyarázatai,amelyeket a zsoltárokról /.. enarationes 
in psalmos/, János ev.rol /tractatus in ev.Johannis/ és Ĵ .nos apostol 
I.le veiéről /in epistolam Johannis/ tartott. Ezekben a homiliákban 
beható részletességgel magyarázza a szentigét, a prédikátor itt .irás- 
magyarazóvá isz ,anélkül azonban ,hogy '.elveszítené az egyház hittapasz
talatával ,vagy a konkrét gyülekezet életével a kapcsolatát. - Ünnepi 
prédikációi viszont nem annyira a szentige mélyére te. tolnak,mint in- 
kább annak alapján szent lelkesedéssel magasztalják Isten szeretetét, 
Krüsztus dicsőssegét. Legmélyebben szántanak azok a predikác ioi ,ame - 
lyeket János ev,vagy. Pál apótól leveleiből vett igék alapján irts itt 
t-lált igazi talajra a gyakorlati kér,élet szempontjából való értéke
sítésre is a Szenthároms ágról ,a bűnről és a kegy lemről szoló tanítása.

Mielőtt Aug.igehirdetö munkájának az értekét mérlelgre helyez
nénk,meg kell még említenünk,hogy a De doctrina christiana c. müvének 
első három könyvében o ajándékozta meg az egyazat az első hermeneutiká- 
val /irásmagyarázattannal/, ugyanennek a müvének IV.könyveben pedig 
valóságos homiletikát ad; Mindezekből megismerhetjük az igehirdetésre 
vonatkozó egész -felfogását,elveit.A hermeneutika! rósz de inventione 
c,fejezeteben a Szentírásról és annak magyarázatáról szóló meggyőzodé- 
sét ad^a ele és mint legfőbb normatív szabályt vallja: az igehirdetés 
tudománya a Szentirás ismeretében van elrejt ve,mindenki abban a mér
tekben lehet jo igehiretövé ,amely .mér lékben ismeri a bibliát;
először tehát azoknak a világosan érthető iráshelyeknek a jelentőse
gével jöjjön tiszába^az igehirdet , amely iráshelyek a hit és az élet 
elemi reguláit tartalmazzák és ezeknek az értelme segítségével térjen 
rá a Szentirás nehezebb^homályosabb színben feltűnő mondásainak a ma- 
gyar ázásához; "seríptura serípturam illustrat'1 . - Ugyanitt mond'ja ,hogy 
a szentigének van egy tula jdonképe ni és egy képies é rtelme is és 
azt a veszedelmes tételt állít 3a fel’,hogy mindent ,ami nem a hit igaz
ságára,vagy az ;élet erkölcs is égere vonatkozik,vagy igy nem vonatkoz
tathatunk ,azt képies beszéd értelmében kell felfognunk. Ez az ő elve 
vitte bele saját magát is a legkülönbözőbb mesterkelt,allegorikus 
irásmagyar ázstokba . Idézett müve IV.könyvében összefoglalt homiletikai 
felfogásának alapelveit a pogány retorikától teljesen f UggeTTTenüL ki-‘ ' 
vánja megállapíts ni |hogy, ez igy nem sikerülhetett az egykori fcetor- 
nak/sőt ügyvédnek/, - az csak természetes. - Ajánlja is a szentirás 
ismerete mellé jövendő papoknak,leend5 homiIstáknak a retorika stú
diumát,de mindjárt hozzáteszi,hogy a szónoki készségnél sokkal fonto
sabb a beszéd igazsága , őszintesége /meggy őzodesessége/: nem ornainen- 
tumokra,hanem dokumentumokra van szükség az egyházi beszédben.. - Ha 
valamelyiknek el kell maradnia,csakis az ornamentum maradhat el> 
az egyházi szónok ne a szavait,hanem az igazságot szeresse i - Viszont 
a kér .ékes szólásra is érvényesnek ismeri el Cicero mondását:.®, szónok 
úgy beszéljen,hogy oktasson,gyönyörködtessen és megindítson /docere , 
delectare,flectere elve!/ - A tanítás /oktatás/ a legfontosabb, a gyö
nyörködtetés /az érzületre való hatás,tehát, az építés szükebb érte
lemben/ . . a ke lleaffisseghe z tartozik, a megindít s pedig az .eredményhez, 
vagyis a két utóbbi inkább mint következmény szerepel. Ami a szónoki 
előadás hangját illeti,errenézve megjegyzi szinte sémaszerűen skatu
lyázva,hogy ahol tanítani kell,ott az egyszerű szó van a helyen,ahol 
építeni /dicsérni,ostorozni/ ott az emelkedőttebb,ahol pedig a szive-
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kot tettre kell serkenteni,ott szolaljon’, meg a lelkes itb .magávalraga- ( 
dó beszéd hatalmas ereje. Figyelemre méltó megjegyzése a nagy homilé- 
tának, Aug.nak,hogy a prédikátort akkor hallgatják ér te lemmel, szívesen 
es engedelmesen /inteHigentep libenter et obedienter/,ha az igehirdeto 
személyes 'példaadása,,élete egyezik a szavaival. Végül is ne más ,hanem 
maga a kér igazság legyen nyilvánvalóvá az egyházi beszédben,az tessék 
az indítsa meg a sziveket. - A prédikátor pedig sohase feledkezzék meg 
a prédikációja előtti könyörgésről és a prédikációja utáni hálaadás
ról .Figyelemreméltó ,hogy a pr dekádéra való előkészület /kidolgozás, 
stb./ követelményeit nem emliti,viszont jellemző az is,de inkább a kor
ra mint órea, —hogy azt ajanlja,axi. nem tud jo prédikációval a szOozek— 
re lepni,az mondja el a másét. - Kétségtelen,hogy ennek az utóbbi, 
rossz tanácsénak a megszivlelése nagyban hozzáiá’ult az igehirdetés ha
marosan bekövetkező elfájulásához,a bizonyságtevő lélek elhamvadásá-
hoz. , ,Augustinus igehirdetésének az értéké nem a nyelv szépségében
vagy az előadás megragadó voltában,hanem ^gondolatainak az igazságában 
és erejében van. Ha a kifejtésben forma fogyatékosságai elég gyakoriak 
is nála,az alapos készülés hiányzása következtében ,égés zen elenyésző- 
ok ezek a fogyatékosságok gondolatainak a fenségéhez képe st. Legtöbb
ször rövid egyszerű mondatokban beszél /thézis,antithézis/ és ez ál
tal csak annál világosabb és nyomosabb lesz mondanivalója. Hagy előnye, 
hogy prédikációinak minden oktató jelige ^ellenére is megmaradt a konk
rétságé es szemléletessége,ami csak előnyére vált a gyülekezettel való 
kapcsolat elevenségének. Nem egyszer épen ez a szemléletességre való 
törekvése viszi bele talán mag Ambro8,ius¥tól örökölt all©gorizálási 
hajlamának gyakorlásába. Viszont azt is el keH ismernünk,hogy ̂ emdlett 
a mesterkélt allegorizálás mellet*/pl. a pusztiivándorlás idején 
előreküldött kémlelők közül az a kettő,aki a szőloförtöt hozza Aug 
számára a zsidó nép és a lelki nép:Izrael/keresztyénség/ az Ígéret 
földje szűz Mária, a szőlőfört: Krisztus/épen tőle . tanulhatunk so- 
katozí- O-és Ujtestámentum történetei,kijelnntesei közötti összefüggések 
meglátására. - Aki meg akarja tanulni a szentirásnak paralel helyei
ből való magyaráz ás át,az Aug.predikációiból kaphatja errenézve a legerő
teljesebb indítást. - Predikálási módjának közvetlenségére jellemző az 
a tény is ,hogy Aug. rendszer int minden "bevezetés'' nélkül,mindjárt a 
tárgyára tér,még a témát is nagyritkán adja meg,még ritkábban a rész 
s zeke t; s zonoki készsége-, -egyre fokozódva legtöbbször a bef ely ézésben 
kulminál. Végül még azt is megjegyezzük,hogy Aug prédikációi /nem homi-
lláí/ rendszerint rövidek voltak.

Aug.után egy darabig még jönnek epigonok /pl.Nagy Leó megh.
461,római pöspük/,aki formai tekintetben még Aug.hoz képest is hala
dást jelenti azután Nagy Gergely /megh .604/,aki .nem igehirdetői kivá
lóságáért kapta a «agy jelzőt neve mellé bár érdeme ,ha már nem tudott 
az ev mélységeibe behatolni és igazán igét hirdetni /Luther:"Chris tűm 
habe«<gr nichfc . .fást wohl erkannt ,auch das’V/ort des Evangeliums nicht 
sonderlich vestanden"/ legalább azt megtette,hogy a kér.istentiszte- 
letben álland0 helyet biztosított lectiok formájában a Szentirásnakr

A VlII.sz-ban csaknem általános helyzetkép gyanánt állapit 
ható meg a nyugati kér.ség "életéről",hogy a gyülekezeti /istentisz
teletbe li/’ igehirdetés teljesen elfajult és el is rémült;legfeljebb 
szerzetesek ajkán csendül fel itt-ott az egyre inkább hátterbeszoru- 
lo: "Viva vox evangelii" • <-

#

5 §.Az egyház igehirdeto műnkája a középkorban.
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a/. A VIII.sz.végétől,ill. a IX.sz.elejétől a XI.sz.ig alig 
talákozunk említésre érdemes homiletikai munkával. A népvándorlással 
kapcsolatos nagy megrázkodtatás ok,majd a tömeges térítés következménye 
ként az egyházban jelenkező pogányság csak fokozott mértékben megkí
vánták - előbbi korok görög,ill.latinnyelvü prédikációi helyen -

teljesen kep- 
,akik örültek a ce-

rimonializmus diadaIának,ameíy jóformán helyet sem hagyott már az 
istentis ze teleti életben az igehirdetésnek. -

az anyanyelven való igehirdetést,de erre jóformán meg 
télén volt az egyház. - Papjai tudatlanok voltak ,aki



/ -
/

jellemzi

Annál intenzivebb munka folyt az uj missziói területeken; 
a téritő szerzetesek /pl;Bonifácius/ sokszor igen nagy tömegekhez tud
ták kczdl^inni legalább a szentigének egy-egy töredékét. - A szerzete
si települések kolostoick,már ekkor kezdenek bizonyos mértékben prédi
kációé helyekké válni. A különféle "szenthelyeket" zarándokcsapatokban 
felkereső néphez rendszeresen kezdtek szólni ezek a szerzetes papok 
és ha primitiv,vagy csak csökevényes ilf ormában, de mégis ezekben él, 
Vegetál az egjh áz igehirdetése. - Mi^sem mutatja jobban aa külsőleges 
"térítést}' olyan nagy eredményei végző egyház ker.ségének belső kiszik- 
kadását, élete intenzitásának csaknem a nulla fokra való alászállá- 
sát, - mint se a körülmény.,hogy "világi emberek" Nagy Károlynak kellett 
a kezébe venni a tunyas agbari tengődő apapságot. A püspököket,papokat 
ő figyelmezteti prédikátori tisztükre,- zsinati határozatokat hozat 
ebbon az ügyben /pl.:az arlosi zsinat 813-ban kimondja,hogy a papok - 
presbitorok - városokban és falvakban ogyaránt prédikáljanak!./

Hathatós segítséget nyújt Nagy-Károly a .papságnak azokkal a 
latin bibliaif orditásokk? 1 és magyarázatokkal, amelyeket Alkuin és 
RHABANUS HAURUS /megh.857/ munkássága revén adhatott a kezükbe. Leg
nagyobb jolcntöségüvé azonban az igehirdetés szempontjából az a vcs 
Homiliaiium lőtt,amelyet Pál diakónussal állíttatott össze a csá^sár.
Ez a gyűjtemény a r°mai miso prikopáit /az evangéliumokat/ tartalmazta
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az egyházi év sorrondjébon,mindegyik lcctio után egy prédikáció követ- 
kozett;Origonos,Chrisostomus, Amtroiius, Augustinus,Nagy-Leó és Nagy- 
Gcrgoly homiliái,ill»prodikációi szolgáltatták ehhez a gyüjteményhoz 
az anyagot. - Természo tosen i%gy-Kéroly arra gondoltaikor a frank 
birodalminak kötelezővé totto ennek a Homiliariumnak /első posztillá
nak/ a használatát,hogy a papság,a prooikátor az elmondandó prédiká
ciót anyanyelvro fordítsa és igy mondja ol. Még igy is csak szegényes 
predikálás lett volna oz,h±szon az ilyen igehirdetésből is hiányzott 
volna legtöbbször a szomélyos bizonyságtovés orojo.- A valóság pedig 
még siralmasabb kérőt mutatott,ha használtak is a prédikátorok a Homi- 
liarumot igon sokszor mogolégcdtok a latin szövog fololvas ásával. Ha 
a missziói térülőtökén ogy-cgy buzgó szorzetcs az apostoli hitvallás, 
Miatyánk,kcrcsztolési és gyónási kérdéseknek az anyanyelvűn való is- 
merote mellett még ogy-ogy prédikációt is lefordított a Homiliarium- 
ból oz másoknál is használatba korült. Ez volt az egész, a legnagyobb 
eredmény,ami Nagy Ká.roly tekintélye révén az ókori egyház homilotikai 
értékeiből élotté válni kívánt: a középkor olső századaiban. A X.és 
Xl.sz-ban pedig még a Nagy-Károly féle proőikácios kísérlet is teljes 
són csödött mond és okkor már jóformán nyomát so találni a nyugati 
kor.ségbon a gyülokozoti prédikációnak.

b/ A XII.s-z.tol kozdvc azonban újra az igehirdetés folélo- 
désénck némi jelűivel találkozunk. A szerzetesi élotidcálnak a toljós 
kialakulása , különböző thool. irányzó, toknak a keresztes háborúk szent
földi élményéből való lelki, meggazdagodása, az eretnekségekkel való 
küzdelmek,kétségtofen lendületet hoztak az egjh átélotébo. A scholas- 
tika és stica természete sen jelentkezik képvisolöi révén a legszo- 
melycsobb igohirdotési területen,. Sk szószéki igehirdetésben is. Kü
lönösen a dominikánusok /fratres pracdicatorum/ és a franciskánusok 
/fratros minorum/ tűnnek ki prédikátori tevékenységükkel,azok közül 
inkább az olőbbi ,omozok közül inkább az ut°bbi iránynak a képviselői 
korülnok ki.

A scholastika intőlloktuélis_±«nitó jollogü és legtöbbször 
teoretikus igohirdotési mód ja Ö̂̂ 5S30?g?gír'/pl. a mély gondolatokban gaz
da g_Cantc£bury_Aji££l^^ /mcgh.1109/ és Aquinoi Tamást is/mogh. 12 74/; 
Wtánuk az cpigonokban pedig legtöbbször már csak,mint üres formalizmus 
jolonkezik a sch olas tika . Pl.: Loonardóíio Utino /megh.1470,mint IV. Jo -

a cn&uistikus forma-
a

nő udvari prédikátora; / Prcdikálása toljosen
lizmusba vcszott:képes volt cgy-ogy hiros böjti prédikációjának 
gondolatmenetét kb.70 fő és altételre darabolni. Ennek a szivot-lol- 
kot agyongyötrő száraz scholastikának az ellentétes irányban való 
legszélsőbb kilengésével is a dominikánusok predikálásában találko
zunk. A már-már az idegekre menő nagyböjti passios ,b üibánati prédiká
ciók lelki gyötrelmeiért való kártalanitásul divatba jön a risus 
paschalis-t felidézni hivatott szórakoztató,szinte burloszk jellegű 
"prodikáció" ,amolynek a nápolyi származású, tehetséges domonkos atya:
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omtőjo, 0 szclloife humori-Barlotta / a XV.sz.utolsó '.évűiben/ a mogtorc
®lás közbon is txidobt még erkölcsi értékokot feltálalni, - utódainál 
azonban nemegyszer az erotika..aztán az utazói!,trágár hang jelenik meg 
a szószéken• Idetartozik pl- a francia minoritasMaillard /mogh.1502/ 
vagy a f ránc is kanna; Monot /mogh. 1515-20/,aki pl .“"Luk .7:36 és köv. alap
ján valósággal ''naturalista"3 zinpkkol festett erotikus novellával iz
gatta a szón zás lóra éhes publikumát. - A ''Qui nőseit barlcttaro,nőseit 
prcdicaro11

k
szinte dogmája lett onrok az irányzatnak 

or.hitélet, szempontjából a középkorban öss zchasonlithatat-
lanul nagyobb értéket jelent a riystíka igehirdetése. Legkiválóbb kép-

je a bensőséges Kris z tus-mys ifik anak a kezépk*» n  ^  •viseloj
sClervaxxx

pkori szöszökön r /
Borna.t /mogh.1153 . /,akinek., igehirdetésében egy-

részt újra a Korcsztrofoszitott l&üzonoto szolalt meg,régóta 
lőtt erővel és köz ve ilons éggel, másrészt pedig a személyes k

nőm hal
kor.ség

nek / és épen nem a vallásos individualizmusnak/ annyi szépséges ér
téke csillant fel,hogy méltán tarthatta Őt a 400 év múlva élő nagy 
reformátor a mi Lutherünk "a földkerekség minden szerzetesénél nagyobb” 
értéknek az egyházban. Abban az időben„amikor a nagy többség az egyház

Völogeny ILélek Jegyese Krisztus menyasszonya kifejezések
Cl.Bornátnál nem frázis,nem hangulat,nem szimbolikus kép,hanem szontsé- 
gcs titokzatos ,boldogító éleb-roalitás. Az apostolok óta egyezzen 
Lutherig sonki semvolt az egyházban,akinok a személyisége olyan ha
tással lőtt volna az egyház életére,mint épen Cl.Bornáto,akinok izzó 
igchirdotéso végiggyujtogatta fólourópát és alánok lángoló Kriszus szó
róim© , az. Istonnok Krisztusban értő is lehajolt mentő kegye lmében . ör-̂  
vondoző hito és ebből folyó élotszcntségo mindenfelé vonzó példaként 
hatott, - nemcsak a sZorzotosok szükebb világában,ba nem még sokkal tá
gasabb körben is. Reánkmaradt prédikációiban ünnepi beszédeiben és 
homiliáiban, különösen azonban a szerzo fetársait elsősorban szom előtt 
tartó és 83 beszédből álló ''Énekek .iónoko" homiliá-sorozatában tárul 
föl olőtünk az ő csodálatraméltó kor.lelkülcte. Cl.Bcrnat igehirdeté
sében jelenik meg először igazában értékes formában az a moditácios 
hang,amely később annyira nélkülözhetetlen tényezője lesz a kér. 
épitő irodalomnak. Máig is utolérhetetlen teljességre Kompis Tamásban
/mogh.1471/ jut r r\ 'r

A tárta lom ,mégpo cjig
.'ez az igehirdetés! forma /"Do imitéJÉLono Christi”/

mog es használta fel o * ̂ ̂ Lf H (-* 1 szent tartalom tormészotosen alkotta ' 
a - prdóik át oroknál a szép formát,a szin

tű költőivé mag asztosulQ stílust
.  ̂ Nőm hagyhatjuk aztán, unultós .nókül önnek a korszaknak ezt a 

prédikátorát som aki a XIII.. sá-bárt a s zó .nőm js értelmében vett népszó- 
nők, a középkor igazi népmisszics /bols.o missziós/ pr dókát őrá volt: &<!.• 
Rogonsburgi 3orcl.y.o.:.d ot /mogh. 1272/. Ebben á korban a szorzebs rondok 
boIsö mogujulasa/va 1 kapcsolatosan virágzásnak induló kolduló szorzotos- 
rondok^találták inog t.z utat a népköz, a nagy tömeghezsutjukra magukkal 

/ittók az igehirdetést: a contemrlotio csendes világából kilépett a 
szerzőtoss^g a térit 6 ,bUnb <ína brá és megtéri sre hivó _ prédikál ás mun
kámé zejéro. Ott éltek a nép kőzet!.£:!smorték hyomoruságat,bajalt,o- 
zokon a prédikáló barátokon köre ztüi vonult bo a homilotikai munká
ba a konkrét gyülekezor; figyelőmbe vétele,amoly komayan számol a gyü
lekezet -.sajátos viszonyaival és le],kével.

Rogonsburgi B__________  __Assisi Főrendjének a tagja és mégis, egészen
más ,mint azB1s'tön KoTdusa” . Bejárta csaknem egész némc torsa ágot, temp
lomban és tomplomon kívül egyaránt prédikált. Az egykori krónikás 
második Illésnek, nevezte. Bűnbánati prédikátor akinek a predikálása 
ugyan a scholastlkában gyökerezik„do a konkrét bűnök ostorozásával 
nyeri meg a k.or leikével való kapcsolatát. - Bűnbánati prédikátornak 
lenni olyan időben,amikor az élet általános, vezérelve az önzés volt 
amikor a gazdasági és társadalmi ellentétek már szakadékká lettek,a- 
mikor magában az egyházban a hivatalos vezetők élő te Is ô /an ..iólos 
cllontótbon állott^Iston igéjével,nem volt könnyű dolog, prófétai 
lelek,onnan felülró., való mandátum kellett hozzá. Rc%ensburgi B.pré
dikációban ,Kor.János vádoló,Ítéletet hirdető igéi újulnak meg közép
kori módón igaz rorödolmct, őszinte gyónást ó,< szigorú vczoklést kö-
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vctol. Korának Tetzel Jánosait gúnyosan krajcáros prédikátoroknak,az 
igazi bünbánat megélőinek nevezi, Krisztus kinszenvedesének.. és halá
lának a jelentősége nála újra a centrumba kerül. Ha tagadhatatlan is 
Gaz,hogy itt.is erősen törvényszerü,legális felfogása érvényesül és a 

kegyelem bizony® matarializálása is jelretkezik nála. Színesen ecseteli 
a mennyei jutalmat és a pokol szörnyöségét,aminek a révén ugyancsak 
megrázta a lelkeket. Theologiája végeredményben semipéiagianusmus ,predi- 
kálfsának alapja a liberum arbitrium. - Régensburgi B.prédikációja hí
ven tükrözi korának erkölcs in állapotait /haszonlesés,nyeresegvágy.- a- 
mellyel szemben a teljes anyagi jóvátételt követeli/; a szegények, jog
nélküliek kizsákmányolása szigorú kritikát vélt ki belőle és nem sze
mély válogató ,még a leghatalmasabbakkal szemben sem /csász ár,fejedeÍrnek, 
stb/ nemegyszer a pápát is figyelmezteti.dorgál ja:"Herr Papst,und waret 
ihr hier,ich v/agte euch wohl zu zagenű-ille die Seelerj,die ihr dem áll
ni..chtigen Gott zu Grunde richtet,oder die durch euere Schuld verloren 
geh3n , sofern ihr,s abwenden solltet und könntet,die müsst ihr Gott er- 
statten zu euerem grossem Schadeni".-

Predikácioi legtöbbször tárgy szerint is a praktikus kér.ség 
körében mozognak;prédikál a Tízparancsolatról, a hét szentségről,külön 
a gyónásról a miséről,stb. Szinte páratlan a maga nemében az a hosszú 
prédikáció ja ,rmelyet"Boldogok akiknek szivük tiszta'1 cimen tartott és 
amelyhen az eretnekségektől óvja híveit ,megrajzolva* az eretnek ember 
képet,miközben egészen jól elhumorizál. -

Predikálását mindig az elevenseg,közvetlenség jellemzi,Ő az,aki 
igazában anép nyelven,anyanyelvén prédikál. Prédikációi szemléletesek, 
tele képpel és a mindennapi élet apró és nagyobb eseményeivel. - 
..mi magát a homiletikai formát ille ti ,Berchtoldnál már a téma is egysze
rű, legtöbbször röviden ne gadja a tárgyat,amiről beszélni fog;ha van 
külön bevezetése ,az rendszerint a lectio egy igéjéhez,vagy az ünnep je
lentőségéhez kapcsolódik,a befejezés pedig rendszerint vagy Istenhez 
forduló fohász /kérés/ vagy pedig a hallgatóság felhívása,könyörög jön 
Istenbe z ,hogy .*a hallott intelmet követhesse. Maga a tárgyalás a témá
hoz igazodva csoportosítja és fejti ki a gondőlatokat,miközben igen 
nagy szerep jut nála iaképzeletnek. Leggyengébb oldala Regensburgi B 
prédikációinak a szentige felhasználása,alkalmazása,mert rendszerint el
sikkad nála a konkrét szent igének igazi értelme^nemegyszer kitatlált 
momentumokkal szinezi ki az igét. Ez a szentirással való önkényes el
járás lehető volt ebben a korban,mert a gyülekezet nem ismerte már az 
igét. Sokszor úgy látszik,hogy az egyházi atyák mégis csak nagyobb be
folyással bírtak igehirdetés éré,mint a szentirás igeje.

Ez az elhanyg.olt ige kezd érvényesülni a középkor II.felé
ben a Strassburgban elhunyt /megh.1561/ Tauler-nél es az ugyancsak 
skassburgi Geiler de Kaisersbergnél /megh.1510/ bizonyos népies mysti- 
kának a köntösében,- mig aztan a FTszta biblikus igehirdetés jele.i mu
tatkoznak hatalmas erővel a firenzei dominikánus priornak Savonarola 
Jeromosnak /megh.1498/ megrázóerejü predikálásában. Kár,hogy a törvény 
és az ev.predikálásból az apokalyptikus színezetű politika ingoványá- 
ba került#Mmtha Jeremiás Ítélete t, isteni haragot hirdető prófétálása^ 
hangzaneü) első prédikációiból,amelyek az egyház életének megtisztítását 
szolgáltákv Szent fanatizmussal küzdött a szószéken kora erkölcsi té
velygései elleni előadása szárnyaio,szinte lenyűgöző volt,sok ádventi 
és böjti irásmagyarázata ,valamint sok Ót'.i fejezetet feldogozó homilia- 
sorozata maradt ránk. Wikliff-nél /megh.1378/ és Husz-nál /megh.1415/ 
sokkal kiválóbb volt,mint az élőszóbeli bizonys ég tevés embere .

c/ Nem hagyhatjuk abban az egyház középkori igehirdetésének 
vázlatos ismertetését anélkül,hogy legalább rövid pillantást ne vessünk 
enrek a korszaknak magyar vonatkozásaira. Sajnos,emlékeink alig marad
tak fenn, nem az ige ê e j éve 1 hódította meg Krisztus nemzetünket a XI.sz. 
bán, ba nem legtöbbször erőszak,királyi parancs volt, a "térités" eszköze, 
amelyet nyelvünket még alig-alig érteni kezdő idegen papok végeztek. 
Szinte szimbolikus jelentőségűnek latszik,hogy a magyar kér.ség első 
századaiból fenmaradt egyetlen Írott predikácios emlék: - a "lalotti^be
szed" * - Iforailetikai szempontból tekintve különösen is nagy az érté- ^
ketnincs benne frázis,nincs benne semmi ''szónoklás'1 ,nem is gyászbeszéd' 
amely az érzelmen át akar "hatásos'1 lenni, - hanem egyszerü objektivi
tással tárja fel,hogy mik is vagyunk mi,az eredendő bűn átkának hordo-

u
:-jffj Jr'



-lő
t t zsoldja a halál"igazsásé-

A.rra kéri a
zci ős ,hogy az életünk nem más,mint "a bűn 
gának feltartózhata tlan valósülása. - 
gyászoló gyüle keze t,hogy könyörögje Isten irgaljnat a Halottnak, - min
den koporsó a magunk képét mutatja meg; a halott mi magunk vagyunk i 
Tkp.nem más ez a la lotti beszéd>mint egyszerűségében a megrázó erejű 
kommentár ahhoz a kyrie eleison—hoz,amely a beszed elhangzása után tört 
fel a gyülekezet szivéből. -

Ami pedig általában ennek a korszaknak magyar igehirdetését 
illeti,az egyházi viszonyokból következtethetjük,hogy az még siralmasabb 
lehetett,mint a külföldi. Papság és nép még minimálisáéban volt -kér. 
mint más'országban. Csak egy-egy kolostor csendjében világit - némi 
mystika - és scholastika kér.ség,de a "profanum vulgus' szamára innen 
alig szűrődhetett ki más,mint vagy egy-egy a leikétől idegen theol. 
rendszer érthetetlen részlete,bizonyos jarkölcsi dorgdtoriumraal ,vagy ped 
dig a szentek szines világát tükröztető legendák.

• Elég csak annyit mondanunk,hogy a középkor II.felének magyar 
földön a legjelentősebb igehirdetője Temesvári Pelbárt,akinek prédiká
cióit sok-sok költői szinpompa,eleven lüktető előadás jellemzi,amely 
nemegyszer szinte csöpög az érzékekrehato vallásos rajongástól,de mi
n d  kevesebb benne a tiszta szehtige /törvény és ̂ evangélium/

d/ Az igehirdetés elméletének vajmi kevés Írott nyomával talál
kozunk a középkorból fenmaradt emlékekben. Megemlíthetjük mégis a fran
cia Alanus de Insulis /De Ryssel 1203-ban/ "summa de arte praedicatoria"
c.homiletika kísérletet,amelyben különösen az alapige fontosságát emeli 
ki;azután Humbertus de Romanus /megh.1277./ dominikánus generális ̂ 'Trac- 
tatus de eruditione concionatorum" c.müvét,amelyben az igehirdetés^mél
tóságának szentel. külön fejezetet és kritizálja a scholstika eltéve- 
1* •*3 déseit.A retorikai elvek érvényesitesével találkozunk a humanista^ 
Reuchlin János:"liber congestorum de arte praedicandi"/l502/ c.iratában, 
amelyben az igehirdetést is meghatározza a maga módján:"facultas hemi- 

nem alliciendi ad virtutes et contemplationem divinam ex sanctorum serip- 
turarum promulcatione", - sőt a prédikáció elkészülésének hárem fokoza
tát is említi:inventio,memória,pronuntiati a - A prédikáció részei Reuch- 
lin szerint a következek:princípium,lectio,divisio,confirmatio,confuta- 
tio és cónclusio. Erasmus pedig a határon állva,1535-ben kiadott "Eccle- 
siastes,sive de ratione concionandi libri quattucr"c.könyvében polemi
zál korának hatésvadászó frázis-retorikájával és az igehirdetés alapját 
az irás helyes magyaráz ás ában. jelöli meg. Első könyvében ja prédikátor 
személyéről,a predikátorság dicsőségéről szól,a második és harmadik könyv 
ben,azokat a segédeszközöket /'keresztyén és a keresztyénsogen kívüli,fő
leg filozófiai irodalmat/ tárgyalja,amelyek anyagi és alaki /retorikai, 
stilisztikai,dialektikai/ szempontból számba jöhetnek;a negyedikben pe
dig a Szentirásnak használatáról,illetve általában a prédikációban fel
dolgozásra kerülő dogmatikai és etikai anyagról szól. - A prédikáció al
kotás részei Erasmus szerint:inventio,dispositio,elecutio,memória és 
pronunciatio. - Végeredményben Erasmus sem látta,hogy az igehirdetésnek 
saját, elettörvénye van és hogy az egyháznak mindenekelőtt az ige egyhá
zává kell újjászületnie:

6 §.Az egyház igehirdető munkája a lutheri reformációban.
*  0•* 4> ,• * • •

Amint a ref.korának emberi vonatkozásban Luther a központi sze
mélye,épen úgy az igehirdetési munka gerincét is Luther prédikációja 
alkotja. Végső sorban ugyanis a lutheri ref. nem más,mint "az Ige" hir
detése : "verbo victus est mundus,verbo servata ecclesia,etiam verbo repa- 
rabitur !" - 'Ez az ige a verbum praedicatum. Bár az első időben termé
szetszerűleg inkább a polemikus,illetve a tanító jellegű iratai állnak az 
előtérben,mind jobban kénytelenek ezek helyet adni a Jézus Krisztusról 
szóló tiszta evangélium,lelkeket felszabadító és hitre vezető,hitben meg
tartó,építő prédikációjának. Ezer esztendő készítette elő a .Szentlélek 
vezérlete alatt Luther Márton egyetemes egyházi jellegű és egyszersmind 
legszemélyesebb boldogító hittapasztaüa lát:"Egyedül Isten kegyelméből , 
egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által igazulunk meg". Melanchton 
azt mondja a nagy reformátorról la. lotti beszédében: hogy bűnök bocsánatá
ról és az Isten Fiában való igaz hitről szóló tanítást nem sz emberi



elme élessége fedezte fel annyi idő után újra,hanem maga Isten nyilat
koztatta ki ezt a drága tant /hitigazságot/ ez által a Luther által,akit 
0 támasztott az egyháznak erre a szolgálatra! - Bugenhagen pedig /aki 
ugyancsak nem az érzelmek tuláradás inak,hanem a józan megfontolásnak az 
embere volt/ Luthert annak az angyalnak nevezi,aki a Jelenesek könyve 
szerint az örökkévaló evangéliumot tartja kezében.

Tudjuk,hogy mióta az egyetemi könyvtárban teljes latin bibliára 
akadt,valami szent elcsodálkozással merült el a lelke az Isten igéjébe , 
hiszen a Szentlélek világa olyan kevéssé volt ismert az egyház tényleges 
élete révén az ifjú Luther előtt. - A kolostorban pedig a saját nyomorú
ságán tapasztalta meg,hogy az egész középkor - minden látszólagos garan
ciája ellenére ! - szörnyű,valósággal kétségbeejtő üdvbizonytalanságba 
vezetett,minél inkább kereste emberi igyekezettel, "érdemek" szerzésével 
az Isten békességét,annál távolabbinak tűnt az fel számára és annál nyil
vánvalóbb lett előtte,hogy az üdvbizonyosságra jutás annak a mentő kéz
nek az elfogadásától függ,amelyet Isten a Jézus Krisztusban ingyen való 
kegyelméből nyújt oda neki.

Az erfurti zárda gyötrődései közt már-már kétségbe esett,amikor 
felragyogott neki az evangélium világossága. - Tudjuk milyen jó szolgá
latot tett a vivődő.' ^Luthernek Staupitz János. Ha előbb a bünbánat va
lami szörnyöség volt számára /rettenetes lelki gyötrelemmel,/,most egy
szerre megváltozik minden-; a gyermeki bízodilmas hit ragyogja be a bünbá- 
natot is.Reformátort alapélménye,kitörölhetőtlen lelki hittapasztalata: 
egyedül Krisztus kegyelméből igazíthatunk meg Isten előtt éshogy az üd
vösség hittel való elsajátítása is egyedül azon alapszik,amit Isten tett, 
hirdet és felkinál. Luther,akinek az életében az apostolok óta a legmé
lyebb es legigazabb bűntudatot ismerhetjük meg,egyszersmind a hit kariz
májának olyan mértékét kapta ajándékba az Is tentől ,hogy hozz á fogható 
keresztyént valóban nem ismerünk. S ebben az g^g^yben,ebben a kegyelmi 
ajándékban Isten őt mások javára részesítette, - hogy amit kapott,arról 
szóljon is. Lutherre kiváltképen való értelemben érvényes az ige:"hiszek, 
azért szólok!" - Ebben kell látnunk Luther predikálásának . isteni kez
deményezését ,az ő mennyei Urának és .Királyának elhivá ..sát: "T-.gy bizony
ságot rólam!" - igy készült el Luther az Isten műhelyében, a tétlenségre 
Ítélt Szentlélek uj,engedelmes eszközévé. Ezért újszerű abban a korban - 
amely a lélek munkáját teljesen megakasztotta - Luther igehirdetése, e- 
zért hatott olyan elemi erővel,az a mód,ahogyan Ő az evangéliumot pré
dikálta . .•

Luther reformátor! hittapasztalatában adva van prédikációjának 
a tartalma és az a rég’ elteme te tt ,de újra felbuzgó csodaforrás ,amely
ből szüntelen merit:az Isten tiszta szentigéje. - Luther idejében igen 
gyengén állt a prédikáció az egyházban;az éhezőknek követ adott kenyér 
helyett-,skorpiót /kígyót/ hal helyett, - egyszerűen megszűnt az üdvözí
tő kegyelem hirdetése lenni. Csak emberekről,emberi cselekedetekről és 
ér-demekrcl,nempedig Krisztusról és a hitről szólt a Luther előtti pré
dikáció. Luther ellenben Isten igéjét,a bibliát teszi minden prédikáció 
alapjává. Kern méltathatjuk itt kellő módón Luthernek azt a szent munká
ját , amellyel ő a Szentirásnak visszaszerezte az egyházban és az istentisz
teletben az őt megillető helyet. Csak utalunk arra,hogy milye_n buzgoság- 
gal és odaadással fordította le az ő kedves német népének a nyelvére a 
bibliát."Hála Istennek,kész a /német/ biblia !" - igy kiált fel a munka 
végén, - "most már nincs szükség az én könyveimre!" - Luther szerint 
aki prédikátor akar lenni,annak három dologra kell ügyelnie:olvassa szor
galmasan:: a bibliát, - szivbéli buzgosággal imádkozzék és maradjon mind
végig tanuló ja,mert csak igy lesz igazán a doktora a Szentirásnak:"theo- 
logum faciunt oratio,meditatio et tentatio". Az utóbbinak a szükségessé
gét /"schola crucis"/ ismételten is hangsúlyozza. -

• Mivel a Szentirás a hit és élet egyedüli zsinórmértéke,azért a 
prédikációban való igehirdetésnek is egyetlen normája. Az "itt állok,más
ként nem tehetek!" sem más tulajdonképen,mint az Isten igéje zavartalan 
hirdetésének a proklamációja.

Luther nem maradhatott tudós,aki be le temetkezik egy meghitt ta- 
nitványi körbe az ő külön világába;nem:az ő istentől rendelt feladata az 
ujrafelfedezett evangélium predikálása,bizonyságtevő hirdetése volt. Ele
inte húzódozik a predikélástói. ütaupitznak úgy kell ráparancsolnia ,hogy
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gyakorolja magát.Mint tfeologiai doktor /1512/ elkötelezettnek tudja 
magát a szentirás magyarázás ára,az ige hirdetésére /'Isten iránti enge
delmességből kellett vállalnom a doktorságot és az én kedves szentiráe 
somnak hűséget esküdnöm,hogy hivon és tisztán fogom hirdetni.Ki aján
lotta, az Urnák,hogy doktorrá tegyen? - Mivelhogy megtette,most már
jöjjön,aminek jönnie kell!" - mondja ő maga.

ír’’" éta rendszeresen prédikál a wittenbergi városi templom
ban is,mint Heynz Simon plébános,illetve később mint dr.Bugonhagen 
János plébános helyettese és noha élctébon nem volt paróchus lelkész, 
/vagyis pré^ik^l kötelezve,/ sokkal többet prédikált,mint akár
egy mai,- "rettenetesen elfoglalt" pap.Mindonütt,ahol reformátor! hi
vatásának tcljositéso közben megfordult.prédikált is, - de prédikátori 
főtevékenysége mégis természotcson Wittenbcrgrc esett.Előfordult,hogy 
hetenként 3 - 4  szór is prédikált/évokon át/ogészon testi-lelki kimerü
lésig. Valóban nincs a koresztyénségben még más valaki,aki Isten igé
jének buzgó és odaadó hirdetésével nagyobb szolgálatot tett volna 
mennyei király ának,mint Luther.-

Luther preiikációinak a tartalma mint már joleztük - feltű
nően újszerű volt az akkori viszonyok között.Mindjárt az első pré
dikációiban is az ogyes.uralkodó erkölcsi tévelygések ostorzása mol- 
lott egyre jobban olőtérbclép az evangéliumi igazság hatalmas bizony- 
ssgtcvő hirdetése. - Prédikációi telő vannak lélekkel,élettc1; - Lu
ther hitből született prédikációja hitet ébresztett s őzzel az egyház 
megujhoc ását munkálta. Luthor ogész pródlkálása logszorosabb kapcso
latban van reformátori munkájának egyéb megnyilvánulásaival.

Az ogyszorü népnek tartott prédikációival ugyancsak tisztítva 
"epitő" reformátor! munkát végzett.A tizparancsolatról prédikálva, 
jóval a 95 tétel előtt rámutat arra a nagy pusztításra.amelyet az egy
ház bucsupraxisa a lelkokbon véghezvisz.Általában elmondhatjuk,hogy 
ami őt mint tbologust.reformátort foglalkoztatta vagy ami a küzde
lemben igazságként feltárult előtte,azt nyomban, .megszólaltatta prédi
kációiban is,anélkül azonban,hogy száraz dogmatizálássá lenne ez az . , 
eljárása.- "Dió Auslegung dós Vatorunsors,dcutsch für oinfaltigo Laien* 
/1517 elején prédikálta,de 1519-ben adta ki nyomtatásban/az első bizony
sága annak a bensőségos személyes keresztyénségnek.amely egyszerű nyol - 
ven hintette újra a nép közé a régi evangéliumot.Jellemző,hogy még az 
olasz ogyházi cenzor is kénytelen olvasáskor igy felkiáltani. áldott 
a kéz,amely őzt a könyvet irta!" - Az akkori világ hatalmasaival szem- 
bonállva az Isten ügyéért,- tudott épitő iratokkal,épitő prédikációik
kal is szolgálni./L.pl."Sormon.auf dór U0isc nach Worms zu Erfurt gohal- 
ton"c.prédikációiját! vagy "Von der Bcicht und dóm Sacramcnt" 1524-ből!/

Wartburg! száműzetése csendes napjaiban Írja már előbb megkez
dett , legnagyobb értékű homile ti-kai alkotásának jelentős darabjait' 
a Postilla prédikációit ./pos t illa verba sacrao seripturae/ Ö maga - 
ezt a müvét szerette légjobban.Postilláin keresztül lett hússá,vérré 
gyakorlati keresztyén életté a lutheri reformáció igazsága a legszé
lesebb körökben.Jollcmzi ozekot a Postilla-prédikácickát,hogy már min
donütt a "sola gratia,sola fido" igazsága áll a contrumban , - mégis 
mindenütt uj meg uj szinben és szcmlélotcsségbcn tudja hirdetni az o- 
vangeliumot, Ez is Luther igazi prédikátori nagyságát mutatja,/Hauspos- 
tillc és "Kirchenpostillc"/. Ugyancsak prédikátori,igehirdotői nagy
ságának jellegzetes bizonyságát kell látnunk-, abban a 8 prédikációban, 
amelyet a wittenbergi zavargások hiréro .Wartburgból hazatérve,böjt 
első vasárnapjának hetébon /l522/ mondott a piactéren fölállított szó- 
székrŐl/lnvocabit-Predigten/,s amely nyolc prédikációjával úrrá lőtt 
a forradalmár elomok fölött és a f élrevozotett. népnok újra megkutatta 
az evangéliumi igazság keskeny útját. - Ugyan ebben az évben tette mog 
Szászországban és Thüringiában azt a nagy missziói,prédikációs utat, 
amolynek célja volt,hogy az ugynovezott zwickaui próféták áltál szí
tott. zavargásokat ott a zinhelyon szüntosse meg. A nép 
lan^tömegűkben tódult hozzá. Magában Zwickauban négyszer 
a városból és a környékből mintogy 25000 ember sorcglott 
hogy láthassa,hallhassa. /

Ha. omberfelőtti prédikátori tevékenysége mollctt gondolni som 
lehetett arra,hogy prédikációit őmaga olőzotoson loirja,mégis mindig

- 15-

is

belatbata t- 
prodikált, 
itt össze.



alaposan készült.Ö maga mond ja,hogy rendszerint a fögondolatot ós a 
részeket szokta papirra vetni és nem memorizált,hanem meditált pré
dikációkat mondott el. Luther megtehette ezt,mert ő - Luther volt. - 
A szontirással val ó állandó lelki continuitása képessé tette ,hogy 
bármikor moritsen annak gazdag tartalmából,hiszen: benno olt,belőle 
élt.Jollomző,hogy nagyon szigorú kritikát gyakorolt önmagával szem
ben ,valahányszor lojött a szószékről,, /"Fuj,Márton ba?át,már megint 
hogyan prédikáltál J?"?Jom tartottad magad a koncoptushoz ,amit készi- 
tottél!"-/ Luther nem tartozott azok közé a rajongók közé,akik azt 
várták,hogy a szentlélek majd megsúgja nekik,hogy mit kell préiikál- 
niok! Ismótolton szóit a prédikátori tisztség szent felelősségéről. 
Krisztust prédikálni igen nagy,nehéz és vessdelmes hívatál."Ha az Ur 
maga nőm késztetne a s zólásra ,nem is lenne a prédikálásomból semmi 
som!" - De éppen oz az ő vigasztalása: - Iston fogja őt kezénél fog
va,ő tartja közében szolgáját ! -  "isten csodálatosan cselekszik, 
hogy bennünket.szegény prédikátorokat Igéjének szolgálatára hiv és re
ánk bizza,hogy a sziveket kormányozzuk,jóllehet tóm is látjuk őket.
De ez a mi ^rUnk Istenünk hivatala. Ö maga mondja,neked prédikálnod 
koil>"

Ami már most-.Luther prédikációinak a felépítését illeti, 
megomlitjük.hogy az alapige felolvasása után ő rendszerint mindjárt 
mindon külön bevezetés nélkül rátér a tárgyra,ami mindig maga s tör
vény és az evangélium* Sokszor az az érzésünk,különösen történeti /üdv. 
vagy egyháztörténoti/ vonatkozású prédikációnál,hogy nem domborítja 
ki eléggé a kazuális momentumot,de Ilyenkor is kárpótol nyomban Lu
ther azzal az ő prédikálási módjával,amelyben igehirdetésének állan
dó és centrális tartalmata keresztro feszitett„bünbocsánatot
szerzqmogvaitó Krisztusról való üzenetet mindig uj és friss színben 
adja elénk. -
. °lyan értelembon vett felosztást és részlet . mint a-
milyenekben a 19.század és a 20*század-^első tizedei az igehirdetése 
valóban művészit alkotott, - Luther prédikációja nem ismer. Luther 
prédikációi nem szoríthatók sohasem sémákba.Az alapigenek egy fő gon
dolatát kiemeli és azt tartja szom előtt,ezt szövi rnindig tovább és 
tovább , a textus állandó és ogyre mélyülő kifejtésével. Luther pré- 
dikációí a homiliához állnak közelebb. Mivel a textus magyarázása és 
alkalmazása minden részokre osztottság nélkül történik nála,azért tü 
nik fel sokszor fárasztónak igehirdetése azok számára,akik nem engedik 
át magukat ogészon a főgondoi&tnak.

Luthor igehirdetésének az alapiránya ogészon gyakorlati: 
az életre vonatkozik a mondanivaló ja,amelybon dogmatikai és othikai 
igazság,hit és szerőtet egészen átszövik egymást.

Luthor ismeri a,gyülekozotét.amelynek prédikál és elsősor 
bán a tomplomajtónál meghuzödó Jancsi meg Gréte számára akarja az i- 
gét hirdetni nem pedig a magistorok számára. Másokat is arra kér,hogy 
elsősorban az cgyszorü népre logyonek tekintóttól. "Ha én az én pré
dikációmban Molanchton FUlö pro és más doktorokra lonnók figyelemmel, 
bizony, sommi j°t nőm csolekdnék.de én •’ a legegyszerűbben prédikálok 
az ogyügyüoknck ós oz mindenkinek tetszik" - Krisztus Urunk is tudott 
volna igen "fölülről" tanítani, - s mégis a logogyszorübbon tanított, 
hogy a legegyszerűbb ember is megértso. - " Édes jó Is te nem, his zen 
a templomba^16 évos leánykák,30 éves asszonyok,öreg omborek,polgárok 
parasztok ogyaránt jönnok,akik bizony nem értik a magas/tudós/prédi- 
káci‘ót,do aki prédikációjába .pompás hasonlatokat ,képokét tud belc-
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vinni,annak prédikációját megtartja az cgyszorü ember is 
lelkipásztor és a katechéta is mindig megszólal a homiléta Lutherben.

Luthor tudja,hogy olsősorban tusakodó.szorongatott lolkok- 
nek kell nyújtani az evangélium vigasztalását és a sötét tévelygők- 
nok/az igét nem ismorőknok/mogmutatni az igazság útját."Mint az édes
anya,aki csecsemőjét ringatja és gondozza,velő ólját szik,sőt tulajdon 
kebléből tejjel táplálja, -- és nem ad som bort,som más mást,úgy te
gyenek most a prédikátorok is és igy prédikáljanak azegyügyű,tudatlan 
nyájnak!" ■

Luthor nőm Irt ugyan homilotikét,de példájából igen sokan 
moritettok inditást és sokan kerültök természetesen ennek az Isten
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ko.gyolmóből való nagy prédikátornak a hatása alá, - Lelke tuda
tában van annakjhogy a jó prédikátornak dialektikus és totorikai 
képzettségre is szüksége van,de minezekhél inkább szükségés,hogy já
ratos legyen a szentir ásban .így szól e gyszer: "a prédikátor tudjon

w-^rro -ici t A l r n n r i m r o  1 o  m r n n  i o l  1 I rA i n n  1 6 V i n n e  i n  I n  —
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élő tét,javait.dicsőségét kész legyen érte áldó zni,végül hagyja ma
gát mindenkitől zakl atni,csúf ölni . ~ A prédikáció tartalmát pedig, 
igy jelöli meg:Mein Befchl und Regiment goht nur auf dió Sünde,dass 
ich dich lehre ,wio du doiner Sünden halbor ewig hattest müsson ver- 
loren soin,wo Christus nicht dafür bezahlt und genug gotan hatte,und 
wie du durch den Glaüben an ihn von dér Sünde los wordest." - Luther 
aki maga is gyakran elég h'sszan prédikált nem egyszer szót emelt 
a hosszú prédikáció ellen. Senki se gondolja,hogy a prédikátornak 
mindent el kell mondani egy prédikációban,ami csak az oszébo jut,- 
"miben különbözik akkor a piaci toro-ferére kiálló leányzóktól?!1*

Luthert kellemes,messze elhallatszó,csengő hanggal 
áldotta meg Isten. Egész lénye,személyisége a tiszta keresztyen ke
gyességet ára'sztbcta magából,előtte meg kollett hódolnia még azoknak 
is,akik kritikus szemmel néztek elointo rája.Luther prédikációja u- 
tán - hacsak nem megátalkodott5kőszivü ember, volt az illető,- minden 
bizonnyal maradt valami hallgatója lelkében,ami megmozgatta a lolki- 
ismorotét,vagy elvitte az Isten békességét.- Jellemzi még Luther pré
dikációit a szivbéli őszinteség,amely gyermeki bizalommal csüng a 
risztusban ki jelen tett,is teni kogyolmon. - Ez kiséri-el 30 éves ho- 
inilotikai szolgálatában mindvégig,az ebből fakadó hitvalló bátorság 
csendül ki még utolsó prédikációjából is. Ez az ő bizodalmas hite 
emelte fel-őt a pápa és császár minden ármánykodása fölé, - oz tette
őt ’*az*' ige hirdetővé,

Polémia,szolid humor,erős indulat kitörés,- mind csak 
ennek az egynek a szolgálatában áll: előre az o vangéliummal,hagyják 
hogy elvégezze az ige a maga müvét az emberek lelkében.

B. / Luther szomélyiségo,sajátos prédikálási módja nem 
maradt hatás nélkül.Megláts zik ez az ogés z kor igehirdetés éh és amig 
érvényesül az ő igehirdetésének a regulája,/^risztust prédikálni/, 
addig nem is volt baj: hódított az evangélium.Luther nyomában ogész 
serogo támadt a tiszta evangélium hűséges bizonyságtovőinek,akik csak
nem valamennyien egy egy postiílával is megajándékozták az egyházat. 
Elég említenünk Brentz,Mathesius ,azután az egyszerűsége ,nemes értelem
ben vett népiosségo révén közismertté lett \öit Diotrich nevét, továbbá: 
Justus Jónást,Speratus PáL,Armsdorf f és Selnecker Miklós,északról:
a svod O.Petri,a finn A„gricola M.nevét,az itthoniak közül pedig a ma
gyar Luthernek .Déva i Biró Mátyásnak a névé t.-^ormészó t esen azegyre 
erősödő polemikus hang, .valmiint az a körülmény,hogy a... prédikátorok 
nőm egyszer utánozni szerették volna sok mindenben Luthert,amihez , 
Luther nagysága is.kellett volna, - egyre jobban jolozte azt a távola 
ságot,amely az "első nemzodék':~től el .választotta a következőket. .. •

C. / Az igehirdetés olmelctével Melanchton /aki alig 
mert prédikálni,legföljebb latinul - a magyar dilkoknak olvas fel va
sárnaponként egy•egy prédikációt,illetve prédikációt pótló olőadást. 
Naponkénti imádsága volt:'*Fac ut possim demonstrare ,quam sit dulco
Te amaro,Tecum páti, - Tocum flero,- Tecum sompor congaudebe"(/- fog
lalkozott valamennyi re.Homiletikai elvei azonban nem egyebek,mint a 
retorika elveinok alkalmazása az igehirdet ésre/v.ö.elementa rhetoricos 
aztán do officio concionaforis előadásait./-

Ha nem is tekinthető úgynevezett ■>tudományos homilo- 
tikának,mégis figyelmet érdemel a reformáció koraboli egyik jeles pré
dikátora a k:Urb£nuáS£gius_ lünoburgi püspöknek 1536-ban "Formuláé 
quaedam cauto ot citra scaiadalum loquondi do praocipuis christianae 
doctrinao locis " cimü irata,amely ogészon gyakorlati módon igyekezett 
segítségére lonni az igehirdetőknek,megmutatva,hogy o keresztyén evan
géliumi hitigazságokat mint lehet és kell az igehirdetésben érvénye
síteni esetről esetre prédikációba tudatosan és mégis népszorüon 
beledolgozni.- Mindonsotro többel, ért oz a szerény kísér lót, mint a



kövotkoző századoknak,különösen az úgynevezett folvilágosodás korának 
vagy a sv bjoktiv keresztyénségnok sok sok "igchirdotési" elmélete és 
gyakorlata egyaránt.-

Az első aki tulajdonképpeni homilctikát irt és idovonatko- 
zólag egyetemi olőadásokat is tartott:Hyporius András/Ypornből szár- 
mazott/tudós marburgi profossor volt,- akit már régóta szőretnok csak 
úgy egyszerűen és minden fönntartás nélkül "roformátus" teológusnak 
elkönyvelni. /v.ö.Ezzel szemben a reformált név jolontését éppen Hos- 
sonben./- Müve 1553-ban jelent meg: "De formandis concionibus sacris 
sou de intorprotatione seri'Pturarum populari libro duó" cimon.Halála 
előtt két.évvol: 1562-ben podig már újra megjelent,erősen bővített ki
adásban. - Már a cimből is kitűnik,hogy Hyporius megkülönböztetvo a 
világi szónoklattól,helyesen fogja fel a prédikáció föladatát.Ha a tár
gyalás közben nem is tudja magát teljesen függetleníteni a retorika 
terminológiájától és szabályaitól,mégis neki köszönheti á gyakorlati 
TOologia , hogy határozottan meghúzta a határvonalat a világi /rotori- 
kai/szónoklat és az egyházi beszéd , prédikáció,illetve retorika és 
homilctika között. A retorikában fórum,birák,peres eljárás szeropol, 
a homilctikának podig az egyház,a hívok gyülckozetc,/az Isten szolgá
ja/ és az evangélium,a veleyaló építés a meghatározott tényezői. - 
Ha nőm tesz különbséget az o gyház missziói igehirdetése és gyülekezeti 
prédikációja között, - mégis mór a fentiekkel,jelentős szolgálatot 
tett az igehirdetés elmélete helyes irányba való kialakult sónak. - 
/i.kötotbon./

A második kötetben ^yperius a prédikációk tartalmáról szól
va ,hangsúlyozza az irás gondos magyarázásá t/A "gonuina sacrorum verborum 
sontcntia"-t szemben minden allegorizálóssal!/ - II.Tim.III:16 és Rom.XV 
4 dLapján öt féle boszódfajtát különböztet meg: a ./ genus doctrinalo 
/didaskalikón /, b./ rodargutivum/c^gchikon/, c./institutivum /paidou- 
tikon,/ d./ correctorium/epanorthótikon/ és e./consolatoriun/parakléti- 
kon/.- Annak bizonyságául,hogy ő maga is látta,igy még se lehet olska- 
tulyázni a prédikációkat, - nyomban ideilloszti 6 .genusnak :a /gonus 
mÍ£tum"-ot.- Majd sokkal helyesebben - mert az apostoli igohirdetás- 
hoz: igazodva /Col.3:16 alapján/ már a tanitás és intés közt tesz kü
lönbséget és csak három prédikáció fajtáról bcszél:gcnus gnósztikon,/ta
nítás és cáfolás/,g.praktikon /javítás és dorgálás/ és •g.paraklctikon- 
ról/buzditás - vigasztalás/.- Hyporius elgondolása szerint a jó pré
dikátor úgy végzi cl az anyaggyűjtést,hogy c fonti gonusokban adott 
vezérelvnek megfelelően dolgozza fel a textust és az igy nyert gondo
latokat harmonizálja,kapcsoljajigy lesz a prédikációja:utilis,/gya
korlati értékű,építő/,-facilis/könrrycn érthető és necessaria /vagyis a 
gyülokozet ténylcgos lelki szükségletének megfelelő/. - Ugyanitt találó 
mogjogyzósoket ad a prédikáció fölépítésére vonatkozólagjmenoto:
invocatio,exordium,divisio /propositio/,confirmatio,confutatio,conclusio 
/a .movendi affectus-sál!/. Hangsúlyozza,hogy a prédikátor csak akkor tud 
a lolkokhoz férkőzni,ha már előbb őt magát megérintő , meg javította az 
ige. Jellemző erre az egész homilctikóra,hogy ogyáltalában nem számol az
zal a tárgyi követelménnyel,hogy az igehirdetésnek épen az "ige" hirde
tésének bizonyságtevéssé is kell lennie. Formális kérdések olőtérboál- 
litósával tkp.ott áll mór igen korán ez a Hyporius-fele homilotika és a 
hozzá-igazodó praxis a lutheri rof.igehirdetése és az evangélikus scho- 
lasztika határán. '
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7§.Az egyház igehirdetése az orthodoxia és piotizmus ,

korában.
a/ Már Luther halálától kezdve,még inkább azpnban a XVI.sz.máso

dik felében egyro orősődő viták,tanboli egyenetlenségek veszélyeztették 
az evangélikus igazság zavartalan érvényosülését az egyházban. Elég egyre 
utalnunk:az u.n. kryptokalvinizmusra /kryptolutheranizmust nem ismer a 
történolcm>/, azután a római oldalról is egyre orősődp céltudatos táma
dásokra. Kétségtelenül egyháztörténet! szükségszerűség volt,hogy ozokbon 
a harcokban az egyház magasra emelje szimbólumait és a hitvallási iratok.
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bán kifejtett evangélikus .hittartalom védelmében féltő szerettei Őr
ködjék a tab tisztasága felett. Íz orthodoxiának nagyon is megvolt a 
maga hivatása ebben az időben,amint hogy orthodoxia nélkül sohasem le
het el az egyház, legkevésbé olyan .zivataros időben,mikor hitet és szfre- 
retetet egyaránt megüresitve,a békesség.megértés,türelem jelszava alatt 
össze akarják elegyíteni az igazságot és a hamisságot. A baj csak ott 
kezdődött,hogy az orthodox scholastika ek polemika a gyülekezeti is

tentiszteletbe is behatolt és a szószéken és igehirdetésen '■> is 
úrrá tudott lenni. A szószéket egyetemi kathedrának,iiletve hitviták 
helyének tekintették.

Sok rosszat elmondtak már a XVI.sz.második felének és a XVII, 
sz.orthodox evangélikus prédikációjáról. Elmondták,hogy száraz.oktató, 
dogmatikus jelleget öltött,sőt,hogy teljesen a scholasztikus forma
lizmus rabságába süllyedt,hogy Hyperius-fele genusok alapján továbbha
ladva azzal versenyeztek egymással a prédikátorok,ki tud minél több 
ilyen genust produkálni és ennek megfelelően prédikálni,/akár egész 
éven-át is ugyanarról a témáról,alapigéről, a sokféle usus szerint!/, 
hogy például a lipcsei Carpzov /I-Iodegetikum 1856/ lOC-genus-sal nyerte 
a rekordot,hogy a középkori scholasztika,/amelyet a jezsuiták mos Ö- 
römmel restauráltak/ az ev.egyházban is "kivirágzott ", - hogy a kor
szak vége felé jelentkező lelki kiszikkadás letagadhatatlan bizonysá
gai azok ázjjtí.n .emblémás prédikációk,amelyeknek az elmondására az egy
házi szónok képeket.emblémákat vittek fel a legnagyobb választékban 
és a legnagyobbfokú otromba Ízléstelenségben a szószékre,- hogy-ennek 
a korszaknak elfajuló predikálásaként kerültek szószékre az .u.n.reá
lis ciklusok,amelyek során az egymásután következő”perikopák sem aka
dályozták meg a szónokokat abban,hogy pl. Mt.6:24. alapján Krisztusról, 
mint a legjobb takácsról, a legjobb lámpagyujtogatóról /Lk.2:47,/ be
széljenek. Elmondták,hogy ez a korszak teremti meg az exordium generale 
a textus előtt,az exordium speciale-t a textus után és az exordium 

specialissimumot a téma után,vagyis közvetlenül a tárgyalás előtt, - 
mondom mindenről úgy szokás megemlékezni,mint a "sötét orthodoxia" 
élettelenségeinek a bizonyságairól. - Arról azonban már sokkal keve
sebb szó esik, - ha egyáltalában szóba kerül - az igehirdetés törté
neti felvázolja során, - hogy ez a korszak, az evangélikus orthodoxia 
korszaka, amelynek annyi sok küls 6 és belső erőtelenséggel és nyo
morúsággal kellett megküzdenie az egyház életében, - olyan prédikáto
rokat vallhat a magáénak,akik mint az- igaz hit gyermekei,. .élet
eleven szivbéli kér.séget tudtak támasztani a régi evangélium hirdeté
sével ,amelynek elve az igazi lutheri:"strenges Gewissen und ein weites 
Herz" volt .-

Előö helyen említjük Arndt Jánost /I621-f/,aki mind a mai::napig 
való értékat bár rész szerint való evangélikus kegyességet plántáló 
"Igaz kercsztyénségén",ezen a nagybecsű ájtatatossági könyvön kívül 
prédikációban is /az evangéliumi perikópákról mondott prédikációiban 
is és a zsoltárok homila szerű feldolgozásában is/ valami bensőséges, 
meleg evangélikus mystikát képvisel,amellyel,mintha csak magának Luther
nek a személyes keresztyénsége elevenednék meg az evangélikus szószé
ken.

Megemlítjük aztán Valerius Herberger-t /-íl627/,akit sokan 
"kis-Luther -nek neveztek. Az ő népies prédikációja épén úgy hozzátar
tozik ennek a kornak értékeihez,mint Arndt genuin lutheránus myst|.kája. 
Egyszerűség,friss .eleven előadás jellemzi igehirdetését ,ame lyben nincs 
semmi száraz dogmatika,vagy mora izálés, és mégis benne van az ev,hit

igazság. Talán még leginkább lehetne kifogásolni igehirdetésében azt a 
a tényt,hogy prédikációja,irádmagyarázata tele van színes képek,képies 
kifejezések halmazával. Fő alkotása homiletikai téren:Die evangelische 
Herzspostille.1613..amelyet jóformán állandóan kiadtak a legutóbbi 
időkig. Leginkább a tematikus - synthetikus prédikáció methodust - 
használja. Népiessége sohasem lesz vulgáris. Ö kezdi „az énekversek
nek a prédikációkban való beépítését /Erős várunkat,Jer örvendjünket 
de a saját énekeit is/. Maradt fenn tőle u.n.ének-predikáció is,amely
ben sorról-sorr? magyarázza az ének tartalmát. A XVI.és XVII.sz hatá
rán Arndt János mellet Ő a mi egyházubk legjelentősebb prédikátora, 
akinek igehirdetésében Isten kegyelméből való harmóniában egyesülve 
jelentkezik a biblikis hitvallásos kér,igazság, a bensőséges egyházi
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misztika és a kedves népicsség.
Lényegileg ugyanido sorozhatjuk Gerhard Jánodfc génai nagy thoo- 

logus proffossort,mint prédikátort /mogh.1637/,akinek közvetlen hangú, 
inkább tanitó jollogü posztillájánkkivül említést érdemel a doendő papok 
számára irt "Sacrac homiliao in poricopas ovangeliorum" c.müve,amely 
tkp.gyakorlati oxogctikai kommentárnak felel meg. -

Megemlítjük még GorlS?dt Pált,akinek énekeiben is , prédikációi
ban is a szoméíjcs kercsztyensegnck bensősége a hitvallásért izzó szere
tettel és hüséggél párosul!,annak bizonyságául,hogy az orthodoxia pán
célja alatt nagyon iá eleven keresztyénség lüktethet. - -IVégül itt em
lítjük meg,a sok tekintetben Arndthoz hasonló épito jellegü,meditativ 
prédák.átort,Seriver Keresztélyt,akinek "Seelenschatz"-a sok lélekben 
lobbantotta lángra és tartotta ébren lelkileg : íinséges időkben a Jézus 
Krisztusban való igaz hitet,és lett erőforrása az uj élejtnok.

Külön is nagy jelentősége ennek a korszaknak,hogy emlitett pré
dikátorai és a sok-sok névtelen hűséges igehirdető nagy nyomorúságban, 
a harmincéves háború egyházi életet,kor .ségot bomlasztó üdéjén hiven 
járt Krisztus követségében. -

■^kEnno k az evangélikus orthodoxiénak és egyházi mystikénak 
nálunk egy kis késéssel kiváló igehirdető képviselője;Bornemissza Péter 
/postillája Semptén 5.kötőtbon,1573-79.években jelent meg/. Ö ennek a 
kornak legnagyobb evangélikus igohirdetője. Bámulatos a termékenysége, 
beszédein őrösén meglátszik a scholasztika formaiizmusa,de tartalma 
gazdag ,olőadása szines ,eleven . -

Nem hagyhatjuk emlités nélkül Kulcsár Györgyöt sem,akinek 
Postillája 1574-bon'jelent meg Alsólondvan. Tömörség,erő,a dogmatikus 
és praktikus elem szoroncsés egybeolvadása és egyensúlya,valamint a köz
vetlen hang jellemzi ezt az ogyszorü szavakkal dolgozó nagyhitü igohir-
detőt.

Az inkább polemikus jellegű igehirdetés reprezentánsai közül 
legelőbb névszerint omlitjük:Dévai Biró Mátyást,Erdősi Szilveszter Já
nost,Magyar! Is t rvánt, aztán Huszár Gélt és Zwonanits Mihályt. - A nemes 
értelemben vett orthodoxia legpregnánsabb képvisolojo a korszak végéről: 
Kerman Dániel püspök,az Arndt - Seriver - Herbergor tipusé pedig sajá
tos nemzoti vonással:Aáchs Mihály.

b/ Amint a pictizmusra az orthodoxia elfajulása után szükség
volt,épon úgy értéket jelent ez a mozgalom az egyház igehirdetésében 
is. Első nevos képviselője a ref. s zülőf öld jén Sponer Fülöp Jakab,/-í 1705/ 
Tulajdonképen semmi mást nem akart,minthogy Luthort újra élő értékként 
adja vissza népének. A scholasztikus intcllcktualiumus prédikációival 
suorabon a szivot kereste, az érzületre kívánt hatni. - Hogy a "collogia 
pietatis'1 révén a convcntic.ulumok sok mindon félszogs...ég,helytelenség 
otthonává lohetett,amivel Spéneh nem azonosította magát,az megint csak 
hozzátartozik minden emberi mozgalaimnk a gyarlóságához. A hivatalos 
egyház megvetése,a Megváltó sebeiben való totszelgés;, a gyülekezeti 
istentiszteletek elhanyagolása, a megtérésnek,önnek a legbelsőbb lolki 
élménynok tisztán bizonyos külső magatartásból való következtetése azt 
bizonyít ja,hogy a vallási individualizmusnak az útja az egyháztól való 
izoláltságban épen a kér.ség külsőlcgossé tételét szolgálta. Sponor is - 
mint Luthor - az ov.bűnbocsátó és ujjászülő hatalmát hirdette prediká 
dóiban,csak ott jelentkezik a Luthertól való eltérés ,araikor a kogyo- 
lomről bizonyosságra jutott lelkek számára pontosan,lehetőleg pedáns 
formalizmussal kér.elet megszontolődésének az útját is kijelöli és igy 
methodisztikussá lösz.

Biblikus igehirdetésének értéke,hogy újra a gyakorlati kér.élet 
szempontjából kezdte felhasználni a Szontirást. Prédikációi eleinte 
inkább irásmagyarázatoknak indulnak,azonban hamarosan itt is séma sze
rint kozd dolgozni. Mindenütt az újjászületést akarja kierőszakolni az 
alapigékből, - ez tartalmilag rontja meg prodikálását. - Az a körülmény 
pedig,hogy a hosszú hővezetés és témamogadás után az irás magyarázása, 
majd mindig egy bizonyos hit- és crkölcstani tételnek a kifejtése kö
vetkeze tt , valóságos értekezés formájában, - amihez aztán a gyakorlati 
alkalmazás csatlakozott, - formális szempontból is hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a prédikáció mód minden legyen,csak no népios,csak no szivhoz 
szóló! - Ö maga is igen messze maradt a "pia dosidoria" - bán foglal
tak megvalósításától.
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•Voltak azonban tanítványai,akik 
képen! piotista prédikációt. -

Az igazi piotista prédikáció fő képviselőjesFrancke- 
Ágost /41727/,igehirdetésének középpontjában az újjászületés és 
áll. - A "sola-fide-sola-gratia" egyre jobban elhalkul a szószéken. Csak 
az hangozhatott fel az igazi piotista prédikációban,ami alkalmas az 
'•épülésre". A főcél "kegyes érzésok"felköltése /élmények létesítése/ és 
az u.n. szent-.élőt volt. S amilyen ' “‘ ^mértékben a piotizmus tanban, 
is tón tiszteletben, egyházi rendben elszakadt az egyházi élet tradició- . 
itóljépcn olyan mértékben alkotta mog a maga sajátos életének a kor.ségo 
szinto paragrafusokba' szorító reguláit.- Az igehirdetésben is homilcti- 
ka o-ddig ismert szabályaitól magát függetlenítve uj szabályt adott ,azt, 
hogy mindon előkészület .nélkül, a szív spontán teljességéből kell pré
dikálnia az igehirdetőnek, akinek mindig azt kell szem előtt tartania, 
hogy a hallgatói /a gyülekezet/ bűnösök társasága,akiket noki, a prédi
kátornak kell megmenteni,mcgtáritomi, Ezért aztán minden prédikációja 
a szó legrosszabb értelmében sablonos lesz:nagy lelki emóciók előidézé
sével a bünbánat folkeltéso - rábirás a megtérésre, - és az uj élet sza
bályainak, külön életmódjának szinte szuggesztiv propagálása. - Az ér
vek helyére a s zenvedélyos buzdítások kerülnek,az uj életre vonatko-- 
zólag pedig valóságos moralista methodikát ad.- Viszont igaztalanokká 
válnánk,ha ol nem ismernénk,hogy önnek a kinövésekkel toli piotista
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prédikációnak itt is,ott is felcsillanó igazi értéke marad 
bizonyságtovésnok nőm egyszer prófétai ereje és -még inkább 
értelemben való biblicitásra való törekvés. - . -

Ez az utóbbi vonása jelentkezik és toszi értékesség a sok
kal c.gyházisabb würtembergi pictizmust’. Pő képvisolője Bongni János 
Albert /+1752/,akinek nem annyira irásmagyarázatai /prédikációi/.mint 
inkább az irásmagyarázásra vonatkozó olőkészitő munkája /"Grnomon"2 .kö
tetben/ tesz mind a mai napig jó szolgálatot az igehirdotőknek. -

Megemlítjük itt még a piotizmus sál bizonyos rokona; ágot mutató?do 
egyébként .Asaját&s krisztus-mystikát képviselő harnhuti igehir'' :deté- 
si típust is,amelynek megalapítója maga gróf Zinzondorf Miklós volt,
/•* 1760/. Viszont azt se hallgathatjuk ol,ghogy maradt reánk ebből a 
korból egy igen értékes kis homilotika:az 1749-ben meghalt E.W.Löschor 
drezdai udvari főpap "Breviárium oratoriae sacrao" c.müvo /1715/,amoly- 
ben a szerző a piotizmus kinövéseivel szemben az egyházi tannak az ige
hirdetésre való jelentőségét hangsúlyozza,azonban anélkül,hogy ne von- 
né ugyancsak komolyan az önmagát megszontolődésben élőnek bizonyító 
személyes hitnek a roalitását és nélkülözhetetlen fontosságát.- 
Az igehirdetés tartalmát :és formáját illetőleg egyaránt a lutheri kor. 
ségnok igazán méltó képviselője oz a Löschor ,olyan időben,amikor min
denfelé a változó korszellemhez igazodi'; az igehirdetés.

A gyakorira ti élet kcr.ségét hangsúlyozó piotzmus hazai képviso- 
lői közül mogomlitjük Bárány György, Bél Mátyás és Torkos András igo- 
hirdető munkáját. - Nálunk nem kinövéseiben ahanom leginkább értékei- 
ben jolentkezik a XVIII.szVbeli piotizmus. Igehirdetés őszinto , a 
személyes hang és melegség,valamint a gyakorlati kor.élettel való o- 
lovon kapcsolat adja mog a magyar pne tisták pJsMkátbr i munkásságának 
az értékét. - ;

A pictizraus-korabeli igehirdetésből azt- a tanulságot vihette ma
gával az egyház,hogy az igehirdetésből nomuhiányozhatik a személyos 
kor.életnek épen a személyos hittapasztalat élményszerü erejével, a 
maga eredő tóben,forrásában való feltárása. Orthodoxia is piotizmus is 
hozott ölő ős képviselt oly~n értékot,amol$cot nőm hagyhat figyclmon 
kivül az egyház igehirdetése.

8 §. Az egyház igehirdetése a racionalizmus korában.
Akinek a homiletikai munkásságáért ogyáltalában szoba jcftiet, 

hogy külön paragrafusban foglalkozzunk, a fenti cimon jelölt korral,a 
tkp.nom is tartozik igazában a rncionalizmushofc. J.L.v.Moshoim-ro 
/-íl755/ gondolunk,orré a kiváló műveltségű prédikátorra,aki az angol 
doismus és a francia naturalizmus hatásainak a ref.szülőföldjén való 
jelentkezéskor eléggé noigui hotő lelki finomsággal képviselte prodi-



kációiban /"Heilige Reden",7.k./ és homiletikájában /"Anweisung - er- 
baulich zu predigen" - /, a "felvilágosodás"-nak- azt a prédikáció 
tipusát,amelyben ugyan már az evangélttn a keresztre feszitett és fel
támadt Jézus Krisztus helyét a kialakuló "ujvilágnézet" foglalja el, 
de legalább formális értékekkel még rendelkezik,főleg a Bousset -Fene- 
lon-féle francia hatás következtében és igy bizonyos mértékben még egy 
ideig letompitja a racionalizmus durvaságait,amelyet hamarosan a szó
széket is birtokukba veszik. A felvilágosodás theologiai vonatkozásban 
egyro nyilvánvalóbban jelentkezik a racionaizmusban,amely az "emberi 
boldogság"kiszolgálásán hivacott földi,"e világból való" torzkeresz- 
tyénséget teremtett. A kér.ség belső tartalmának teljes megüresitése 
u.n .igehirdetése és egész "istentiszteleti" élete révén a gyülekezeti 
és személyes ker.ségben még mind a mai napig is kiheverhetetlen betegsé
ge t, nyomorúságot plántált. Az emberi egyesület, társas ág nívójára deg
radált egyházban valami siralmas nyárspolgári kér.séget tenyésztett, 
amely az isteni kinyilatkoztatásnak, á Szentirásnak a jelentőségét ez
zel a mértékkel mérte:"Mi haszna van belőle az embernek?" - Az igehir
detés tkp.csaknem teljesen elnémult az egyházban,helyét -a Szentirás^, 
az alapigét teljoson elhanyagoló szószéki beszéd /vallásos szónoklat, 
vallásos előadás/ lépett. A hírhedt Tollor pl. az U jtostámontumot, a 
ker.ségot csak egy ideiglenes állapotnak tekinti,amely az igazi,tö
kéletes észvalláshoz vezot. - Ebből a korból való a"religio naturális 
mezőgazdasági és más praktikus-jellegű prédikációi, is ; pl .karácsonykor 
a téma:"A hosszú utazás veszélyeiről", böjt első vasárnapján "a bur
gonyatermelés hasznáról",husvétkor a "koránkelés hasznáról", 
csütörtökön a "hegymászó turista sport hasznáról, pünkösdkor 
levegő áldásairól, a kanai mennyegzőről szóló textus alapján 
hasznáról" /- "termékennyé teszi a földet.folyékonnyá a vért 
főzésre,mosásra,mosdásra alkalmas,viszi a hajókat,táplálja a 
amelyok viszont bennünket táplálnak...!"/ -

Ilyen mélyro süllyedve vergődött az igehirdetésből szószéki 
szónoklattá lett u.n.egyházi beszéd a XVIII.és XIX.sz határévoibon, 
Tisztelő troméltó kivételként említhetjük a weinmári főpapnak: Herdejp- 
nek prédikációiban jelentkező nemesobb /humanista/ vallásosságát ;’í 
/41803/.Lényegileg ugyanonnek a vallásosságnak /humánum/ a megnyilat
kozása a politikai és társadalmi nagy ellentétek összeütközéséből élotre 
hivott konsorvativ romai;lka,vagy a német /Kan.t-félc/ idealizmus, - 
sőt az a. thoologia is,amelyet Schloiormacher nevével szoktak jelölni 
és amelyben általában a legtöbben uj korszak kezdetét szoktáklátni 
theologiai,egyházi vonatkozásban,tohát az igehirdetés jövőjét illető- 
log is. -

9§.Az egyházi igehirdetés a XIX.és á XX.században.
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Amint meggyőződésünk szerint a XVIII.sz végétől és a XIX.sz o- 
lejétol kezdve a szellemi életben olyan r 'nagy jelentőségű /Kant-féle/ 
etikai idelaizmus nem keresztyén megújhodás,épen úgy - mivel a gyükére 
innen alulról való.pcm tekinthető - az egyházunkon kivül álló Sdioi- 
ormacher "uj" theologiája sem az evangélikus theologia és egyházi élet 
megújhodásának, upen mivel nem a kinyilatkoztat ás,nőm az evangélikus 
ogyház alapján épül fel Schloiermacher thologiája.nem tekinthetjük 
korszakalkotónakjlcgfol jobb nogativ érte lombon ,hogy tál.kívülről hat
va,idegen volta ellonére is x'o lléphote 1 1 azzal az igénnyel az olcrőt- 
lonedott egyházban ,hogy az olimmorjo az idegon szellőmből születettet 
a magáénak! -

A XlX.sz-ban mcgujliodó evangélikus igehirdetés uj korszakát igy 
teljes joggal kezdjük annál a prédikátorunknál .akinek tiszta evangéli
kus lutheri személyisége fejmagasságra kiemelkedik egyházunk életének 
múltjából épen ebbon a korban, amikor az evangélikus igohirdetés és egy
házi megújhodásával párhuzamosan állandó-sulfyj annak a. Sctvloior-
machcr novéhez fűződő ^'más szellemnek" az érvényesülése ,hóditása és 
jórészt ennk következtében is beáll ^ rna z  egyházi életnek lelki 
moghasonlottáága, - Ez a profétalelkülotü nagy pap és prédikátor:
Klaus Hacris's 300évvcl Luther után őt hivta el Isten arra,hogy a 
racionalista hitetlenség és az emberi bölcselkedések révén az egyház
ba beáramló idegen szollom halálos veszedelméből felrázza .kiragad ja
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az evangélium siralmas állapotba jutott népét.Sok hasonló vonás van 
közte és Luthor között: is tón kegyelméből való prédikátor,a szó nemes 
értelmében való népszónok, harcias , hős , szellemes ,olovon és mindenhova 
régi evangélium megújuló erejével szolgál./Szül.1778.mogh.1855/ - Ér-, 
dekos.hogy mint kiéli teológus /a rác.virágzott ott!/ 1799-ben nyom 
bán a kezébe kapja Schlciormachor " Rcdon über die Rcligion -ját ,amely 
a racionalizmussal szemben jó szolgálatot tett lelkének. 0 maga vallja,, 
hogy a "Rodon"-nek köszönhetterhogy ilyen hamar világosan megláthatta': 
"Dass unser Hoil von anderor Horkunft sóin müssto"; - de amikor újat 
kereső tt,hiába olvasta Schlciormachor prédikációit itt csak érzolmi 
vallásosságot találtadé az "hatto kein Brot für ihn!" És ekkor fordult 
..^Szoniiráshoz és Luthor kis Káté jáho z.Isten csodálatos útmutatását 
látta a kettő ogységében!

- A régi ov.csendül meg - ha olninto meg keresve ,tapogatózva 
is - 1803-ban kiadott "Wintor"-postillájában és 1811-ben kiadott ”?om- 
inorl,-post illájában .Nagy feltűnést költött 1817-ben a reformáció 
300.évforduléján kiadott röpiratával: a 95 tétellel„amdybon korának 
nyelvére forditja le az első 95 tétel lutheri üzenetet. "Most a korszel
lem a világhoz igazodva akarja” reformálni ” az egyházat.- /A 71-72.té
tel/: "Wohl könnte dió Kath.Kircho,wio mán es ihr ansinnt,das fieforma- 
tionfest mit uns foiorn- donn was den herrschonden Glauben betrifft 
in unaerer Kircho,so ist sic obonsosohr luthorisch,v/io die unsrigot”
A 7 5 .tételtől kozdve végig pedig az uniótól óvja az egyházat. Az unió 
embereihez /Schlciormachor és társaihoz/ fordul - szavai nagy megrökö
nyödést keltőnek: Als eino armo Magd möchte mán die luth.Kircho jotzt 
durch ciné Copulation roich machon.Voll ziehet den Akt ja nicht übor 
Luthers Gobein ! - es wird lebendig davon und dann - Wch cuch!” Harms 
prédikátori működéséhez fűződik a 19.században az evangélikus prédi
kációnak,az egyház igehirdetésének regenerációja,^a lutheri reformáció 
igazságának szellcmébon.Igazi nagy prédikátor az ő elomc az ige a szó
széki szolgálata."Moin Prodigstamt ist mein Leboní/ Ö tőle kezdődik 
újra az igazi krisztocentrikus prédikáció mogujt. ása az evangélikus
egyházban. ' ' v

Ée nemcsak nagyszámú prédikációs kötetévol/”l>io drei Arti-
kcl dós Glaubons” , "Die Hl.Passión", "Das Vaterunser” -, "Die Borgpro- 
digt",”Dic Offenbarung Johannis", "Aio augsburgischc Konfossion","Dos 
Christon Glauben und Lében"/ szolgálta az egyház homilotikai munkájá
nak a mogujhodását,hanem Pastoraltoologio c. klasszikus müvével is. 
/Prodigo” Pricstcr, Pastor f c los z tás"ban/ . A "sola gratia,sola fido",- 
az alapja igehirdetésének,amely az Isten élő . igéjét hozza, a mennyei 
evangéliumot a Szcntirásból,még pedig ugy^,hogy a gyülekezet hallja és 
lássa,hogy a bizonyságtevés embere áll előtte,aki ajkána.k beszédjébe 
a Krisztus boldog rabságában levő lelkét leheli bele .Harms a. hivő, 
jó értelemben orthodox egyházi igehirdetés megujitója. Igazi modern^ 
luthercinizmus képviselő jc ,nem ropriatinator ,mcrt a lutheri korcsztyén- 
ség logbensőbb szívügye - és a szív hitbeli teljességéből tudja azt 
adni korának,amiro és áhogya.n éppen szüksége volt.Lutherhez hasonlóan 
nála is tökéletes egységben jelentkezik a bonsőségos misztika és 
világos népiosség igehirdetésében. Hitet ébreszteni és igy épiteniakar, 
nem pedig értelmi ismereteket közölni,a szent egyház , a templom nőm 
vasárnapi' iskola,és nem egyetemi auditórium! Előadása eleven,te le dia
lektikus frissoseggcl,szinte drámai erővel. Pontos kidolgozást os ala
pos megtanulást kivánt,hogy az igehirdetés már ne is- legyen -ortemi 
munka, hanom egészen spontán hathasson a bizonyságtevés igé\ .Témát , 
dispos .tiot ad,hegy világosan álljon a gyülekezet, előtt mondanivalója. 
Eleinte a homilh-formát "Ruhopolstor für shcwachc Pfarrherren" -nck 
hovozto,dc aztán ő maga is revízió alá vette ezt a téves felfogását 
és gyakran prédikált homilia formában.A racionalistákkal való ellen
tétben még textus nélkül is prédikált,de mindig Írás-szerű... .-:cz 
prédikálása;-_: is. Prédikálásmak előadásból! jellemzője igazi papi
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kraktero:"Nicht ich trage das Amt,das:Amt trágt mich !" - Csupán a 
Szentlélek eszköze akart lenni.A prédikáció hála istentiszteleti cse
lekmény és ugyanakkor pasztorális cgeLckmény is. Hosszú idő'után mél
tán láthatjuk benne újra az egyház első igazi prédikátorát.



Ami most már ebben az összefüggésben Schlclormachor /mogh. 
.ontőségőt illeti,mog kell állapitamink/hogy ez az ő jelentő-1834./ jele w . _ . ..ML, .

ségo mint tény igenis hozzátartozik az evangélikus egyház teológiai , 
közelobbrő.l igohirdotó munkájához is jóllehet nem volt egyhazunknak 
a fia. Mig-’abban látjuk a jelen tőségét ,hogy a magp. idején annyira 
szükséges módon rámutatott^a-racionalista . cgyházi"szónoklat" és mo- 
ralizálás helytelenségére és tarthatatlan voltára,bár eleinte,igy a 
l|n ^ ^ ' ,-ben is még igen nagy volt a szakadék közte és a tkp-ri kér.ségReden 
köözött. - Egyházfoga Ima.egész theologiája azonban - ezt kétségtelenül 
eg kell látnunk -- nem .az evangélikus -,lutheri kor.ség theologiája ,ha-
_______   a, _-!a 1 T ̂  ao -í w 1 A W ------------------~I ' 1 _ •  1 _

módj á- 
és az 
között.

meg
nem egy sajátos reformárus-jellegű kegyességé. Leginkább meglátszik 
ez a nagy ünnepeken mondott prédikációin: - csak az otikai momentumot 
tudja megragadni - nagypéntekkel pedig nem tud mit csinálni. Érzület- 
vallás osság , vagy ha jobban tetszik: "Thoologie dór Rotbrik" , - szemben 
az üdvbizonyosság lutheri ^hoofogdájával,ami valóban "Tho.ologio dór 
Tatsachon". Egyházunk szellemétől .idegen az a gondolata,hogy a "gyüle
kezet önmagát épito", - . ami egész igehirdetésén végig vonul.Mi tud
juk,hogy a gyülekezetnek nincs sommijo se ,ha újból és újból - Iston 
kegyelmos ajándékaként - nem kapná.

, Schlciermachcr maga nyilatkozik úgy prédikálási
ről,hogy az természete szerint dialógus egyrészt a prédikátor 
alap igéjo között,más részt pedig a prédikátor és a gyülekezet 
A bűn és a kegyolom mélysége,Luther hittapasztalata igen távol van tő
le,ő nag yon is a felszínen mozog/v.ö.W.Trillhaas:Schlcicrmachors 
Prcdigt und das homilotischc Problom" c. 1933-ban megjelent müvének 
"Prodigt. und Lehre" aztán "Prcdigt und Toxt c .főrészeit í/ - A 
"wirksamos Handoln-'től való különbözőségében Schlciermachcr szama
ra az istentisztelet és az istentiszteleti igehirdetés "darstollon- 
dos HandcIn",amely nem más mint a gyülekezet hittudatában meglevő 
értékok összoszodésc ,x. úr. kiábrázolása ,kivetítése .- Eg;házf ogalma 
is jollcmzőtaz egyház azoknak összeségc/"summa dór oinzoInon"/,akik 
közös életükben annak fundamentumához,a Krisztushoz közeledni akar
nak" /Trillhaas,15/. -

Természetesen,ha ezektől az elvi különbségektől, 
ettől a szakadéktól,amely a lutheri reformáció korcsztyénségótől el
választja Schlciermachcrb,eltekintünk,- igen sok érteket találunk 
nála. Prédikációjában és homilotikai vonatkozású elméleti tudományos 
munkásságában ogyaránt ő nevezte a gyak.teológiát "minden tool.tu
domány koronájának",/v.ö,Dic praktische Thoologie nach den &rund- 
sátzen der ov. Kirche ín Zuso.mmenhangc dargestellt /halála után,1850- 
ben kiadva JiPrerichs-től/.

Schleiermachortői megtanulhatta az evangélikus egyház 
is,hogy a gyülekezetben nemcsak pedagógiai szerep van az igehirde
tésnek,hanem ott hívok vannak/a „Hiszek Uram,légy segítségül az én 
hitetlenségemnek!"-- értelmében/. Ilyen szempontból kell tehát a homi-

ogy

lótónak ismerni a gyülekező tét.Schloiormacher prédikációi szerkoszté 
sének kétféle médiával találkozunk:vagy meg van a témája/tárgya/ 

és akkor a bevezetésnek az lesz a feladata,hogy a két gondolat anyag 
/textus és tárgy/ közti kapcsolást elvégezze,vagy pedig előbb van 
meg a textusa és akkor az első bevezetés feleslegessé válva mindjárt 
magából a textusból ömöli ki a témáját.Schlciermachcr szerint az 
házi beszéd az egyéni hittudat ÍTifc jo zése ,ez az egyéni hit tudat nem 
más , mint a Szontirás korosztyénsogénok subjoktiv forrná ja, vagyis nem 
csupán egyéni hittudat-közlés,és nőm is csupán az írás gondolatainak 
tolmácselása;célja pedig az akarat megindítása, -de nem cgy^külső 
cselekvésre,hanem boiső keresztyén élőt , a lelki élet fejlődésének 
motiválásában látja az igehirdetés célját. Ami beszédeinek a felépí
tését illoti.a téma megadása után a tárgyalás következik ós^tkp. csak 
a végén tűnik hallgatósága elé beszédének dispesitiója.- Prédikációit
nem dolgozta ki Írásban,csak készítet te cl;- cl le nosoincn “ettől
is volt prédikációi kinyomtatásának,mert azok- mcgggyőződéso szerint 
is - csak hallgatásra és nem olvasásra valók. - Tényleg igen nehéz ol
vasni ezekot a nem egyszer hosszadalmas és unalmas nondatszorkcce
tekből álló okfejtéseket. Stílusa az rntik klasszikus nyelvből! 
tisztaságára és egyszerűségére emlékeztet, ** nem ismeri a szóvirágokat
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A 19.század első harmadát*. 1 kezdve Cl.Harms és Schlcior- 
machor nyomában lényegileg kó'tf ólo Igehirdetés és hoxnilotika halad 
egymás mellett, - néha egybeolvadva ,közvo titő vagy kompromisszumos 
formákat alkotva.- Az egyik a Harms féle egyházi jelleg \ Konfossio- 
nális evangélikus igehirdetés,a másik a Schleiormacher féle teclogiá 
bél táplálkozó subjektiv korésztyensóg változatos megnyilatkozása 
szószékeinken a maga különféle filozófiai és világnézeti jellegze
tességeivel. -

A krisztocentrikus.evang. lutheri igehirdetésnek ebben 
a korban igen jelentős képviselői akadnak.Első helyen említjük:.Lohe 
Vilmost,az egyházi di&konia atyját/lásd prédikációs kötő te it^Öer. 
evang.öeistliche-t, aztán "Drei Bücher von dér Kirche"~ben a luth- 
e -yháErol " szóló harmadik részben "Predigt" c.6 .§-át./ Lőhe prédi 
kációit az Isten igéjének ható erejében való bizodalmas hit jellemzi, 
amelyet szent alázattal szólaltat meg az Ige szolgája.- A prédikátor 
"ist ein einfáltiger treuer ^euge des Wortes ,und das Wort zeugt für 
ihn,er und das W rt erscheinen wie Binsí". Lőhénél lett nyilvánva
lóvá újra az evang.igehirdetés aajátségajaz.egészet valami fenséges 
nyugalom jellemzi,még motiváló részeiben is: ftIme a te királyod jő" ,- 
szemben mindenféle prot.methodisztikus lázzal és nyugtalansággal:

i -Jöjjetek risztushoz
'Megemlít j'ük azután Thomasiust aki uj perikopa ,ille tve 

prédikációs textus sorozatot állitott össze, Kogelt,Ahlfeld Fri
gyes t/megh. 1884/ , akit más vallásu homiletikai irók az evang.igehir
detés egyik legértékesebb munkásának tartanak.Egyrészt a karácsony 
esték áhitatos szent öröme,másrészt a hazatérő tékozlo fiú könnyek
ben ragyogó b/ldcgsága jellemzi,rl.Havasz megállapitása szejjint ezt 
az igehirdetőt. - Megemlítjük a Frommel testverekét,azután Gerock 
Károiy- stuttgarti prelátust,akinek a prédikációs kötetei talán minden 
parókhián meg voltak a század forduló kcr*ül. Gerockot szines, gazdag 
,stílusának formai tökéle tess égé,színte költői nyelvezete az elő
kelő,főleg női közemség kedvencévé tette.Megemlítjük aztán Kőgelt, 
aki a régi,tiszta evangéliumot á retorikai dialektikának az eszkö
zével, sze llems stílusban hirdette .Dániában Beck Vi lmos -Martensen 
püspök,az előbbi inkább népies,az utóbbi pedig filozófiai jellegű 
•pré'dikáíásával tűnt ki*- Svédországban, a Lőhéhez hasonló Scharthau 
Henrik prédikációi végeztek jó munkát,amely az ország nyugati részei
ben erős lutheránus gyülekezeti életet teremtett,amelyben a kegyelmi 
eszközök buzgó használata ma is kitűnik;

lüagyar vonatkozásban két hevet kívánunk megemlíteni: 
Székács József- és Győry Vilmos$nevét* - Mindegyik inkább a keresztyén- 
ség etikai gondolatait képviselj igehirdetésében, - azonban kétség
telenül magyar lélek is megnyilatkozik prédikációikban.A 19 . ̂ század cáJta az- egyháznak- Falmer hc.miletikai ké
zikönyvét, - azután ^arnack tFheodosius^"Praktisch Theolngie"~jé- 
ben foglalt homiletikát /1878/ és von Zezschwitz"System dér Praktische 
Theologie"jét. ■

A ml korunkat magában foglaló 20.század elejének az 
igehirdetésén már meglátszik aza törekvés,hogy az élet aktuális kér
dései megvilágítást nyerjenek az Igehirdetésben,hogy közelebb hozzák 
a szószéket a modern ember mindennapi életéhez,lelki problémáihoz. 
/GeyerjRlttelmeler,Dörries/; Bár ebben a követelésben a kultur-pro- 
testantizmus veszedelmes kisértése is benne ' rejlett a homiletára 
nézve,mégis vállalnia kell ezt a próbatételt,amelyben nyilvánvalóan 
meglátszhatik,hogy vaj.jon igehirdetés-e - prédikálása ,vagy pedig ripor
ter.munkát végez. -

A legutóbbi évtizedek uj feladatok elé állítják az 
Igehirdetést;meglátszik a gyülekezet tényleges állapota ebben az uj 
igehirdetésben.,/^fenssen: Dorfpredigt iránya./ Jellemzi az a kettősség 
is,amelyet egyrészt a gyülekezeti Igehirdetésnek,másrészt evangélizá- 
ciós-népmissziós /ébresztő/ igehirdetésnek nevezhetünk. Néhai Ihmels 
dresdai püspököt és az erlangeni A ithaus professort említjük,mint 
prédikátorokat,- az utóbbi kétségtelenül egyik legnagyobb igehirde
tője ̂ az egész evang.egyháznak,egye térni prédikátor a maga igazi mi
voltában. - A népraissziós irányt Hilbert lipcsei szuperintendens nevé- 
vel jelezhetjük, "Wider die Herr-schaft dér Kultprédigt-ben Is 1924-ből



de még inkább tényleges igehirdetésében, a Szent-Tamás templomban a mü
veit közönség evangelizátorának bizonyult. Apologetikus és polemikus 
kérdések,világnézeti problémák,mind azt a célt szolgálják nála,begy ezt 
az ellentétekből formált modern embert a Krisztus keresztje elé állitsa 
és ott térdre késztesse.

Amikor még megjegyezzük,hogy a legutóbbi években a lutheri theo- 
logiához való öntudatos visszatérés állandóan revizió alatt tartja az i~ 
gehirdetést is, - nem hagyhatjuk szó nélkül azt a jelenlegi egyházi küz
delmekkel kapcsola tban német földön előállott csoportosulást sem,amelyet 
a "Bekenntnissfront" névén ismerünk és amelynek igehirdetői munkájában a 
"kérygma" -nak ugyancsak nagy jelentőségé van a "homilein" mellett. Elég 
megemlítenünk Meiser münchéHi püspökünk nevét,akinek "vVir sind nicht 
von denen,die da weichen" prédikációja tízezreket toborzott a lutheri 
hitvallás és egyházhüség czászlaja alá.

Uj feladatok elé* állitja az igehirdetést a gyülekezet differen
ciálódása,az ifjúsági és gyermekprddikáciok /és nem "istentiszteletek"/ 
szükségességének felismerése, aztán uj prédikáció tipust hoz a psycho- 
analitika módszerének érvényesitése is szószékeinkre.

Formában,tartalomban egyaránt tusakodás keresése jellemzi korun
kat,ami érthető is az egész kér.ség le lki ,egyházi helyzetének mozgal
masságából.

A legutóbbi idők és a jelen igehirdetési munkájából kiválik az 
öreg Lunde János norvég piimás, - aki a gyermekpredikációt szinte felül- 
mulhatatlan tökéletességgel képviseli egyházunkban. Megemlítjük az u- 
gyancsak norvég Berggrav Eivind-et Kidaros-Trondjem püspökét,aki viszont 
a modern ember életének komplikált lell§_ mélységeibe ^világit be az örök 
evangéliummal,- mindig aktuálisan .mindig az igaz feleletet adva meg a kér
désekre . A dánok közül meg kell elégednünk az uj prímás: Fuglsaang Dagaar. 
nevének említésével .akinek prédikációit ugyancsak a finom lélektanTe--  
lemzés jellemzi,azonkívül.hogy egész igehirdetésében erős.határozott 
egyházi kér.ség jelentkezik. - xA svédek közül pedig Söderblom /-f/ ér-

Erling-et emlitjük,akinek prediká-
t/a mélységes biblicitás ,az

—2 6 —

sek-primás után méltó 
cióit.elmélkedéseit / 
erős egyháziasság és 
Az''ecclé^ia militans" 

a svéd iszószékenja

utód j at: Bidem 
pl. "A szenvedő Isten
a személyes bizony ságtevés egyaránt jellemzi 
Luther-Harms típusának igehirdetőjét reprezentál- 

Stajdener püspök, - mig a theol.ifjúság és a mü
veit uj nemzedék /a harminc -éve s ek/ igehirdetőjeként Brilioth Yngve lun- 
di nagyprépost és egyetemi ‘‘proff. /l;"Az idők királya"c .kötete/ tű
nik-:ki. - A finnek közül említsük meg Lqhtonen püspököt,akinek ige
hirdetését az általában megragadó finn szemléletesség és mélység egya
ránt jellemzi. ' " •

Hazjai egyházunk igehirdetésének jelenlegi állapotát mindnyá
jan közvetlen tapasztalatból ismerjük és a "Lelkipásztor!! c.folyóirat 
szinte feleslegesen bőséges prédikáció anyagából még inkább megismer
hetjük. - Megtalálni nálunk is az igehirdetést a maga eredeti gyüleke
zeti prédikáció formájában, és megtaláljuk a"kérygma -t, a népmissziós 
prédikációt, az ébresztő jellegű beszédet is. Ismerjük - a világnézeti 
és egyébb•kérdésekkel foglalkozó,inkább a kér.etikai tartalmat aktuali
záló prédikációt és megtaláljuk a bizonyé ágtevő igehirdetést és a Schleier 
:macher-féle "darstellendes Handeln" prédikáció típusát,azonkívül,hogy 

a falusi,városi,ipari stb.jellegű gyülekezetek ugyancsak erosen diffe
renciálják az igehirdetést nálunk is. Az általános jellemzés ellenére 
is megemlítünk három nevet' D.Raffajf Sándor püspök /Amit az Ur üzen/ és
D.Kapy Béla püspök nevét, azutan Türoczy Zoltán nevét,/az előbbinek: 
"Bízonyságtevés", - az utóbbibak:"Íme"c.predikációs kötetet/. Mindegyi
kük jellegzetes igehirdeto. Valóban külön igehirdetési tipust képvisel. - 
Az első az Igét egyszerűségében szólaltatja meg és ebben rejlik hatásá
nak ereje, a második a mély és gazdag tartalmat színes formában,szemé- 
lyiségének.bizonyságtevésének magával ragadó közvetlenségében adja, - 
a harmadik pedig a prófétai Lélek tüzével hiv bünbánatra,megtérésre és 
igy mutat rá a Krisztusban megtapasztalt kegyelem boldogságára - "ime, 
ilyen nagy szeretet sadott nekünk az Isten!"

Szándékosan nem foglalkoztunk történeti- áttekintésünkben a nem- 
evangélikus prédikáció ismertetésével..Ezzel az eljárásunkkal korántsem 
azt akartuk kifejezni,hogy egyházunkon kivül nem lenne érték,hanem csak
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azt a tárgyszerű meggyőződésünkét demonstráljuk,hogy a más lélekből, 
idegen hitbeli feltételekből született még olyan sok részlet-értékkel 
rendelkező predikálás ,vagy predikálási^rnódszer úgysem lehet elvileg nor 
mativ,irányadó a mi számunkra, az egyház igehirdetésére. ..

II. R

Az egy ház igehirdető munkájának személyi kérdései.

csakis 
/i.Kor.
- valo- 
egés zen 
a világi

10§.Az igehirdető /a prédikátor/ személyisége.
Kétségtelen,hogy az egyházi hivatal egyik legsajátosabban kö

zösségi és ugyanakkor legsajátosabban személyes jellegű munkája.'-az i- 
gehiredtés. Ugyanakkora,mikor az objektív igét hirdeti a homiléta,ez 
„az ö igehirdetése a saját személyiségén keresztül történik _és" """ 

igy történhetik. Az ige . hirdetője,mint isten titkainak sáfára 
4,1-2/ nem választható el attól a szent-igétol,amelyet hirdet, 
bán teljesen eggyé kell azzal lennie! - Azigehirdető. látszólag 
háttérbe szorul az evangélikus egyházi igehirdetéssel /gyemben 
szónoklattal/ és mégis óriási a jelentősége. Természetes -nem az"abszölut 
individuumáról szólunk,annak és az igehirdetésnek vajmi kevés köze van 
egymásthoz - hanem a személyiségről,az igehirdető kér.személyiségéről', 
kívánunk szólni tárgyunk összefüggésében. - ^

Amint a kér.ség nem törli el a ^teremtés rendjének isteni a- 
dományait, hanem megnemesitve s zolgálatába állítja, épen igy van ez az 
igehirdetésnél;is. A kér.ség nemesíti az egyéniséget /individuum/ 
személyiséggé /pdbona ,personalitás/-,azaz olyan életté ,amelyen átzeng - 
átsugárzik ..-'-az íaz onnan felülről való kegyelem tuamelynek létét kö- - 
szönheti. Amint minden személyes keresztyén, élő hitnek meg van egyé
ni sajátsága,személyes vonása, épen úgy minden igehirdetésnek meg kell 
lennie az igehirdető személyiségében adott sajátos jellegének. Milyen 
más Péter,vagy Pál, János,vagy Jakká,milyen más Chrisőstomus,vagy 
Luther ker.sége. és . lennek megfeláően az ige hirdetése is. Amint 
Pál apostol az "ő evangéliumáról/Rom.16:25/ szólhat abban az értelem
ben ,hogy a Krisztusról szóló.evangélium őt egészen áthatotta,ve le eggyé 
lett és az ő szellemiségén keresztül.illetve az ötszemélyes életében 
épen,mint Isten hatalma egyéni- formát öltö’tt ,'épen ügy -minden igehirde
tőnek az éle telemévé,legbensőbb meggyőződésévé lett evangélimct kell 
adnia igehirdetésében. Csakis ha a saját szivében átélt,saját, .életé
nek erejévé lett ige szólal meg predikáTásában,lesz az igehirdetése i- 
gaz,őszinte - a "hittem és azért--szóltaip" - /ií.Kor 4:13/ értelmében.

Kétségtelen,hogy az igehirdetéshez elsősorban szükséges a meg
felelő tudományos és theologiai.filozófiai,történe ti,stb,müveltség • 
mellett a Charisma didaskalias /Harnack Th. Nitzsch K.I. egyerfeen 
ebben látják a' prédikátor sajátos chárísmá j át .aminthogy a didaktikus 
jellegű prédikációnak,illetve az igehirdetésben a didaktikus momentum
nak is megvan a maga jogosultságai/ - Hozzá tesszük azonban,hogy ez ma
gában nem elég, - kell még hozzá a charisma proféteias /I.Kor.14./ is, 
amely nem a rajongás,nem a rendkívüli enthtfsiasmus,hanem egyrészt az 
Isten kegyelméből való fogékonyság /önmagának eszközül való odaadásá
val/ az Ur üdvösséges akaratának felismerésére,másrészt pedig,a z .a, ké
pesség, amely ezt az isteni akaratot a személyes bizonyságtevésben tud
ja me gs zóla Itat ni ,az ' önmagában átélt szent igét a '-'gyülekezettel 
közölni. /V.o.Achelis 11:130-131./ Nem hagsulyozhatjuk ennek az ujtes- 
támentumi "pro'f é teüein"-nek a jelentőségét eléggé. Nélküle el sem tu
dunk képzelni igehird^tőtjcsak - aki maga megtapasztalta a szent Iste 
igazságát.és kegyelmét a Jézus Krisztusban , - akit ez az ő Krisztussal 
való :benső kapcsolata késztet,valósággal kényszerít arra, - hogy a 
megtapasztalt igazságot és kegyelmet tovább ad ja,csak az lehet prédi
kátorrá. Az igehirdető személyiségének hangsúlyozása egyúttal az igehia 
hirdető másokért való felelőségének a hangsúlyozása is, - a kettő egy
mástól el nem választható. Csakis igy abizonyul Isten köve tének,Krisz- 
tus küldöttjének a prédikátor és igy érzi meg a gyülekezet is ,hogy 
valóban .'iste:'a jogon,onnan felülről nyert mandátummal, ''mint akinek 
hatalma van" szólja Isten üzenetét.,".- .. .
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Az igehirdeto szemelyisegenek ez a természetes ervenyesülése 
hozza magéval,hogy predikálásában meg fog látszani az 6 sajátos lelki 
alkata,temperamentuma is. - A sangvinikus prédikátor másként,más hang- 
súlyozással és a Özentirás egyes üzeneteinek, egyes momentumainak más 
irányú kiemelésével hirdeti az igét,mint a kolerikus, - a meleancholi- 
kus megint másként,mint a flegmatikus alaptermészetü ember. Helytelen 
volna azt köve te lni,hogy az ige hirdetője a sz°széken olyan mesterkélt 
legyen,-hogy rá de ismerjenek a hivei, akik őt a vele való közvetlen 
érintkezésben egészen másnak ismerték meg. Ezzel az erőszakos személy- 
telenitéssel áz igehirdetés elevenségét ölné meg a prédikátor. - Más
részt azonban épen az igehirde t'otől,min t kér .személyiségtől méltán és 
joggal elvárhatjuk,hogy mindenkor tudatában legyen annak a nagy ^fele
lőségnek ,amely rá nehezedik,valahányszor a szüszékre indul. - A Testté 
le tt Igének a Krisztusnak való teljes odaadás egészen önkérty te lenül' 
nyilvánul majd meg az állandó önfegyelmezésben es a lélek Krisztus-felé 
kitártsága,az meglátszik majd abban a módban is.hogyan fordul igehirde
tésével a homileta a gyülekezete felé. - Az igehirdető s zemélyiségexrqfi- 
szükségképen nyilatkozik meg a személyes hittapasztalatánsc alapuló bi
zonyságtevésében. Nem jelenti ez azt,hogy állandóan az"én",az egyéni 
hittapasztalatxdomináljón predikálásában,ez gyakran bizonyos fölényes- 
séggl és önteltséggel szokott járni /En magam is bizonyságot tehetek 
róla hogy ... "//x/hangsulyozása.../^

Ezen a ponton szokott felvetődni a homiletikéban az a kérdés, 
hogy - ha valóban milyen nagy jelentősége van az igehirdeto kér.sze
mé lyis égének , - nem szükséges-e,hogy az igehirdető, a prédikátor meg
tért kér.legyen ? Bármennyire is diskreditálta a"megtérés"-1,annak olyar 
sokszor a Szentirással.egyházunk tanitásával szemben-álló methodistikus 
jellegű értelmezése,mégis a zt kell mondanunk.,hogy prédikátor csakis az 
lehet,akit a Szentlélek az Igével -krisztushoz vitt,akinek a számára az 
Isten igéje kér.életének állandó tápláléka, - akiben az ige uj életet 
teremtő,éle tét formáló,és ezt az életet hordozó hatalomnak bizonyult,aki 
naponként félelemmel >es ^rettegéssel,de mégis boldog bizonyság önömé
vel tud elcsendesedni az Ur színe előtt:"szolj Uram,meghallja a Te szol
gád!" - A megtérés nem állapotot .hanem l’evést, a kér.élet dinamikáját 
jelenti legszemélyesebb vonatkozáséban.naponta,uj£a meg újra az Ítélet
és irgalom Istene elé álJLtva-.az ige szolgáját. 2v.ö .Achelis:"Phedige Christum ou ihn habest,bist mx Cristum predigen ,-r

fa«£* - Megosztott''.szivü,meghasonlott lelkű, 
fL-bfe éÚjítű ember nem .^ehet Krisztus heroldja. Mint az egész lelkipásztori 
hivatal,úgy ennek prédikátori hivatása ... különösen is lelki isipere ti 
kérdés elé .kell hogy állítsa a- szent szolgálatban állókat és a szent 
szolgálatra készülőket egyaránt, - "vállalhatom-e"?!- Ennek-s kérdés
nek a megoldása nélkül hiába minden emberi igyekezet,mert az erőkcsak 
hiábá felőrlődnek,vagy pedig olyan hazugsággá lesz az : ̂ igehirdetés, 
szót meg sem érdemlő béres-munka szónoklat - teljesítménye, - amely ha
zugság nem veze thet hmás hová, mint a saját maga megvetéséhez,a gyülekezet, 
a rábízott lelkek kiéheztetéséhez,elpuszitásához. - Azonban azzal is 
tisztában kell lennünk,hogy ezt a kérdést végső sorban 'nem ember oldja 
meg, - hanem maga a ke.gye.lmes Isten! - Ezzel a bizodalmas hittel - 
ÍÖ megoldja ! -. induljon mindenki az igehirdető szlgálatban és kisér
tések ,tusakodások közt sohasem feledjük az C ígéretét "elég néked az 
én kegyelmem,mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el" /II.Kor. 
12:9/. - Különösem a theologus ifjúnak kell számolnia ezzel és minden 
erőtlenségét alázatos,imádságos lélekkel odavinni, Ahhoz,aki hitünknek, , 
szolgálatunknak egyetlen erőforrása,az egyház Urához, a Krisztushoz. -

Az igehirdeto személyiségében megnyilatkozik aztán a-z. o theol. 
műveltsége is. Exegetikai,dogmatikai,ethikai,egyháztörténeti tanulmá
nyok nélkül a gyakorlati theologia útmutatása egymagában^nem elóg.vi
szont azt sem szabad elfelednünk,hogyha az egyikben inkáob a dogmatikus, 
másikban inkább a történész mozdul meg, - ezek a hajlandóságok nem 
szabhatnák döntő.elhatározó módon irányt az igehirdetésnek,ezek a haj
landóságok és. képességek,mind csak az- alapépítményben érvénye sülhet
nek,mintegy organikus módon bele építve,belevésve saját homiléte-karak- 
terébe /karaktér!/. - Még inkább állanak a fentiek a nem-theol. tudo
mányok révén,vagy más empirikus módón szerzett szellemi birtokállomany-
pa,amelynek csak szolgáló-szerepe lehet az ige minél' alkalmasabb meg
érte teseben.
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Arról pedig,hogy a prédikátor élete annak az igazságnak a va- 
lósulását mutassa,amely igazságot a szószékről hirdet, - egészen feles
leges itt részletesen szólni, - annyira termséetes ez a prédikátor sze
mélyiségével szemben támasztott erkölcsi követelmény "vita clerici, 
evangélium populi". -

Ha normálisán az igehirdető saját személyét sohasem állíthat
juk előtérbe prédikátori hivatás teljesítésében, - mégis-vannak az i&e 
hirdető-szolgálatban olyan a lka Imák,amikor az igehirdetésben fokozott 
mértékben léphet a homloktérbe., a prédikátor személye,illetve személyes 
szolgálata.

Elsősorban az u.n.beköszöntő-beszédre gondolunk /párochus-lel
késznél/. Itt az Istenhez,az 0 igéjéhez való feltétlen hűség hangsúlyo
zása dominál jón,vigyázva arra,hogy som szolgalolküségben,som hierar
chikus önteltségbe anc essék:Istennok /Krisztusnak/ szolgájaként áll
jon a gyülekezőt elé,amelyben Urának fog szolgálni! - Ha a beköszöntő 
bőszednél is szigorú önfogyclmczésro van szükség, - /esetleg választá
si harcok után korült a gyűlőkozotbo .'/ még inkább szükség van erre a 
búcsúbeszédnél,amolynek alaphangja csakis az Isten előtti alázatosság 
és neki való hálaadás lehet nem.pedig csalódások,fájdalmak fclpanaszo- 
lása,vagy emberek dicsérete. - őszinteség és igazság ebben a vonatko
zásban igen fontos követelmény,mórt épon őzen a táron olyan gyakori és 
szinte rendszeressé lett az a bizonyos "’Ehoologio dór Rotorik". Amely 
pl.hangzatos frázisokkal tud játszani az érzelmek húrjain és olyankor 
is Isten '-.Ahhiváséról tud beszélni ,amikor cny ilvánvaló ,hogy pl. a jobb 
"hivány" késztette a búcsúzó papot a gyűlő kezet elhagyására ,vagy po dig 
olyan okból kénytelen elmenni,amiről .egyáltalán jobb hallgatni. - A 
gyülekezetben való szolgálat hosszabb /.25,40,50 év/ ideje alkalom 
szokott lenni a gyülekezet életében arra,hogy u.n.jubileumi hálaadás 
keretében hirdesse az igét. - A szolgálatért való hálaadás nyerjen itt 
is hangsúlyoz ást, vagy az igehirdetés szolgálatának a gyülekezet szem
pontjából való nagy felelőssége domborodjék'ki, - no pedig a szomélyos 
emlékezés. - Meggyőződésünk szerint sokkal alkalmasabb,ha nem az érde
kelt, "parochus loci" ilyen alkalomkor az ünnepi prédikátor,ha podig 
ő' maga hirdeti az igét talán jó szolgálatot tesz neki,ha Claus Uíarir3- 
nak útmutatása nyomán komoly önvizsgálatba mélyed és megkérdi ma gát ól; 
"Mivel vigasztalódba tik egy evangélikus pap,ha 50-évi munkásság után 
még mindig nem dolgozta magát agyon ?í" /öO-évos •jubileumkor!/ - Az 
u.n .próba-prédikációt személyi és tárgyi szempontból egyaránt a leghatá
rozottabban ellenezzük. - Ha podig elkerülhetetlen ;az ilyen szolgálat 
vállalása,akkor kiváltképcn érvényesüljön az a homilotikai követelés, 
hogy a prédikációnak a z ige hirdetésének kell lenni, még pepiig olyan 
módon,hogy a gyülekezet az élmónyszcrüség közvetlenségével meggyőződ
hessék. arról,hogy a prédikátor szamára Isten üdvösségcs akaratának a 
szolgálata valóban oxistcnciális kérdés, - az egész életét, minden o- 
rojét igénybo-vovő és magának követelő szent feladat.

Az igchirdotő személyiségének minden még annyira is természc- 
tes érvényesülése alá van vetve azonban az Ige teljes érvényesülésének. 
A s zömélyiség" jogával" való logrutabb visszaélésnek kell tekintenünk 
azt a magatartást,amikor az igehirdető az ő egyéniségének a jogán a 
teljes írást, a teljes evangélimot megcsonkítja, megürositi,vagy a 
tetszésére kiválogatott töredékeit a maga képére és hasonlatosságára 
f orrnál ja , vagyis meghamisítja és igy tkp. "önmagét"' prédikál ja.
Hallottam olyan: prédikációt,amelyben az igchirdotő a s zentirének tel
jes megcsúfolásával az ő üros frázisokban jelentkező s zo 11 emoss égé it 
tálalta fel a gyülekezetnek, - és olyant is ,ame lyikbcn az ő privát, 
séroXmesnok vélt ügyét tárgyalta a s zószéken ,aholyo tt ,hogy az egyház 
tanácsban,vagy a közgyűlésen intézte volna azt el,ahol mások is ki
fejthetik vélem :ónyükot. Végül már most szükségesnek tartjuk megemlí
teni,hogy ° színpadi hatás-keresése som tekinthető a személyiség meg
engedett érvényesülésének evangélikus szószéken. Az igchirdotő szemé
lyisége igazán prédikátorhoz méltó- módon akk or érvényesül,ha Kor. Já
nos alázatosságának példája yalosul meg Krisztus-szolgálatában"‘‘Annak
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növekednie kell,nekem podig alább szállá, nőm !" /Jn.111:30./
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h ' Talán akadnak,akik ollontmondást vélnek felfedezni az igchir
dotő személyiségének érvénycsülséről a megolőző paragrafusban mondottak 
és ennek a paragrafusnak már a puszta elme között is. Ha azonban csu
pán/! arra gondolunk,hogy mi az egyház igehirdető''munkásságának személyi 
kérdéseiről szólunk,nem pedig maganvaí^]ab.qX,vagy egyesek vallásos szó
noklati produkcióiról,máris nyilvánvaló,hogy az Isten igéjénok a prédi
kátor részéről való mogértéso ,befq^.dása és a gyülekező t,vagy kívül
állók számára való tovább-adpsa nem függhet nz illotő prédikátornak 
szubjektív tot5%l<fsétöl ,it^irüK'é^ességét&l ,harfbm az egy háznak,mint az 
igazság oszlopának hi%ta-pa^atalaján kell nyugodnia és abból kell táp
lálkoznia.- Amint nincs u.n. "általános kér.ség", - épen úgy nem is
merhetjük el a létjogosultságát az u.n.általános igehirdetésnek sem 
az egyházban, - hanem meg kell kivánmík,annak hitvallásos jellegét, 
amint épen az igehirdető személyiségének,hitvallásos,egyházias karak
terén kivárunk megvalósulva látni. Ezzel máris elvetettük azt a külső
leges egyezést,amely az igehirdető személyiségének a Szentiráshoz való 
viszonyában is olyan veszedelmes lehet és csak torzkeresztyénéséget pro 
dukálhat,ha nem sokkal többet kivánunk;az igohfrdető ogészi. személyi
ségének az egyház le lkületévol,hitvallásos kor.ségévcl való belső egysé 
gét sós ennek e belső egységbok az igehirdetésben való aktualizálását. 
Nagy áldás ,hr az igehirdetőben ez be lülről ,ke zd̂  ttől f ogva , min tégy ön
magától valósulhat meg. - Nőm sürgethetjük eléggé az egyházunk hit
vallásainak az ismeretét,alapos tanulmányozását!

A hitvallás egyrészt egy konkrét holyzetbon a Szcntirásban fog
lalt hitigazságok tömör összefoglalása, - az egyház élményszerü ...hitta
pasztalata alapján, - másrészt ugyanakkor felelet is az isteni kinyi
latkoztatásra. Nem becsülhetjük meg eléggé - épon az elven .,ólő kor. 
személyiség,tehát az igchirdotő személyiség kialakulása szempontjából 
sem ! - azt a kegyelmet,hogy nem vagyunk arra utalva,hogy minden nem. 
zodék elölről kezdje a kor.üdv-igazságok átélését,hunom odafordulhatunk 
hitvallásainkhoz,amelyekben az egyház - a mi ágostai hitv.ovang.egyhá
zunk - ogyrészt A.postoli,Nicoai,Athanasiusi Hitvallásban, - másrészt 
pedig az Ágostai Hitvallásban,ennek Vódőiratában, a Kis és Nagy-káté
ban, a Smalkaldcni Cikkokbon és a Formula Concordiao-bon "magnó conson- 
su" vallja a kor.üdv-igazságot és ezzel bennünket is bcállit /a mi 
személyes kor.segünkkel/ abba az 19CG-évos szakadatlan iker.hit- és 
életközösségbe,amelyből kiszakadva mindig a "hairoais" veszedelme fe
nyegeti kor .s égünkot, egy egy sogmcntum,kis zak-itott rész abszolutizá
lásához vezetve. Az az u.n. "protestáns lelkiismereti szabadság'1 ,amely 
képviselőjéül egyosok még ma is Luthert szeretnék feltüntetni,semmi 
közösségben nincs az evangélikus kcr.séggol, - legkevésbé az egyház 
igchirdotő hivatalával és feladatával. Epén Luther hangsúlyozta a leg
határozottabban az igével, a kinyilatkoztatott kor.igazsággal szemben 
való alázatos hit szükségességét,illőtvo annak az Igének minden ombori 
tetszés és spokuláció ellenére is foltétlon érvényét és uralmát az ogy- 
házban ja^igohir^tépjgo n . ~ /A Hitvallásokra való kötelezése a papje
lölte .lenek. Az /óv. /egyház 'senkit sem kényszerit az anyagi hatalom 
erejével az egyházi tanhoz • 3 /dogmákhoz/,való igazodásra, - de
természetesnek kell tartanunk,hogy a hol megszűnt,megszakadt az igehir
dető es az egyház hite közti eleven kapcsolat, hitegység, - ott az egy
háznak csak egy feladat van, megvonni a "venia concionandi"~t attól, 
aki felszentelésekor ‘önként vállalta Isten igéjének hitvallásaink ér
tőimében való tiszta hirdetését/- viszont becsülettel az ilyen igehir- 
dotő is csak ogyet tehet, ha meggyőződött a lelki szaka.dékról, - azt 
hogy leteszi azt a hivataIt,amelynek ellátására elengedhetetlenül szük
séges belső feltétel nincs meg már a lelkében.'/

A XVI.sz.beli hitvallások épen úgy nemcsak történeti értékot 
képvisolnok az igohir^otő személyos kor.ségő,igazi egyháziassága számá- 
ra, mint az első századok u.n.egyetemes hitvallásai som, - hanem a 
Szontló.iek vonulásának és vezérletének nyomait,tehát oloven értékeket 
látunk bennük,amelyekben a kor.ség alapigazságai úgy tárulnak olénk 
az egyház hittapasztalátaban,hogy őket mi is mind- nkor a mi szomélyes 
kor.ségünk értékeiként - a hittapasztalat közvetlenségében átélhetjük.
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Meggyőzodésünk szerint az igehirdető személyisége csakis a hit
vallásos egyháziasSágban,tiszta evangélikus keg ességben érheti el - 
teljes kifejlődését és csakis mint az egyház hitegységében élő prédi
kátor tudja hirdetni idők,áramlatok változásai között megingathatatlan 
határozóttáággal az örök isteni üzenetet a maga mindenkori aktualitásá
ban,örök modernségében. - Az igehirdető személyiségének a hitvallásos 
egyháziasság az értéke , amely őt a a ige örökkévaló igazságainak megbíz
ható és alkalmas hordozójává teszi.

Amikor mi ilyen nyomatékosan hangsúlyozzuk az igehirdetőnek 
az egyház hitével való belső kongenihiltás át,amint ez a hitvallásaink
kal,az egyház dogmáival való egységben mmegnyilatkozik,- épe.p olyan 
határozottan hangsúlyozzuk azt is ,hogy ezzel korántsem azt kiván juk,hogy 
a homiléta kizárólagos feladatamost már a dogmatikai tételek; tárgyalása, 
az u.n . i,tanpredikáció"legyen . - Az ige nem t anrondször,hanem élőt, é- 
letforrás ,amely életet visz magával. - Arra van szükség,ha.v-hogy az 
igehirdetés tiszta evangélikus ,dogmatikus alapon ,hitelvi biz.togiságban 
épüljön fel és akkor esetről-esetre a szükséghez képest fog^nyilván- 
valoan is olőtérbo lépni egyik,vagy má-sik dogmának,hit igazságnak az : ' ■
lgchirdo tósbön ' való érvényesüléseis Amint’ o lhibázott'dolog volna-ük • 
mlnőon vasárnap .ogy-egy dogmatikai tétolt boles zőnl ••a'-.prodikáoióban, 
épon olyan elhibázott eljárás az is ,ha pl .nagypénteken, vagy október 
31-én,karácsonykor ,vagy husvótkor,áldozócsütörtökkor,;,' pünkösdkor ,vagy 
szentháromság ünnepén,vagy az egyházi esztendő utolsó vasárnapján 
agyonhallgatnánk kér.evangélikus hitünk nagy igazságait. - Azt pedig 
magátólérte todőnek merjük tekinteni,hogy az evangélikus papnak a szá
mára belső lehetetlenség /a Szentirással,az egyház hitvallásaival való 
eleven kapcsolat- megléte esetén/, hogy pl. a pápai infallibilitas-ról 
vagy az érdemszorző jó cselekedetekről prédikáljón,csőtlog a kálvini 
predestinációt,református urvacsorai fofogást, - esetleg a kerosztség 
szentségének - szimbólum értelmét hirdesse, vagy a különbözőyprot.szok
ták megtérébi,mogszontolődéái rendjét ajánlja.. - Nem véletlen az,hogy 
az eretnekségőkkel vivott küzdelem során került igen korán az egyház 
istentiszteleti rendjében az . k-olcintc inkább adoratios jellegű crodo, 
a lectio és a verbum prcdicatum közelébe! Normativ szempontból is igen 
nagy szüksége van az igohirdetőnok ma is arra,hogy erre a kapcsolatra 
felfigyeljen és belőle okuljon. Amint hitvalls nélkül nincs ogyház,úgy 
nem lehetséges az ogyház hitvallásával eleven ,positiv l^lki egység 
nélkül igazi egyházi igohirdető személyiség sem.
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12§. A gyűlőkozoti viszonyok jelentősége az igehirdetésre.

Nem szükséges külön részlotesseggel indokolnunk,hogy az ev.egy
ház éle te ,épob,mint a kegyelmi c szközökkol való élés a gyülekezőtkbon
realizálódik. ■'

• , • * «

Ha nélkülözhetetlonüji fontos az ogészsóges 'evangélikus egyházi, 
gyülekezeti élőt szempontjából az igo tisztán és igazán hirdetése, - 
nőm kevésbé fontos annak a kpnkrét gyülokezotnok az ismerőto,amolybon 
az igchirdotő ezt az jő szolgálatát végzi. Ha nem . akar az igchirdető 
csak úgy a hallgatósága fejő felett clpredikálni,mog kell alaposan is- 
mornio,azt a komplikált összotétolü ós sajátos lelki vonásokban bővől- 
ködo élő valóságot,amolynok a nőve :gyűlő kezet. Manapság annyira han
goztatott falukutatás,vagy általában a sociografiai munkák,/a kezdomé- 
nyozés: P. Drows : "Kirchenkunde*'-jébon látható/', illetve ennek evangélikus 
egyházi szempont *szor:fnTr való végzését csak a legmelegebben ajánlhatjuk.- 
Eredményei igen jó szolgálatot tehetnek az igchirdotőnek a gyülekezet 
ténylegos viszonyainak a megismerésében, - azoknak a baj oknak,hiányok
nak,kérdéseknek a meglátásában,amolyoknek kiküszöbölésérc,hiányainak 
a betöltésére vágyódik. Nálunk figyelmet érdomol Szcborényi-nok a 
parasztkérdóssol,dr.Hilschor-nok a paraszt és a városi prolctársággal, 
Rozsondainak pedig az evangélikus ogyházi munkát támogató falukutatás- 
s.ö.,1 fog la lkoz ó munkás s ága .

Az ogyház igchirdotő munkája nem hunyhat szemet egyszerűen azok 
c-lőtt a változások o lőtt,amelyek épen az utolsó emberöltőben oly^n nyil- 
vanvaloan bekövetkeztek a mi gyülekezőtinkbon és amely nagy átalakulá
sokról, változásokról igen 'ások helyen tudomást sem vesznek az ille
tékesek. Csak néhány jc 1 legzotosségre kívánunk itt rámutatni. Mig czclőti

l
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két nemzedékkel igen jelentős számmal voltak olyan gyűlő kőzeteink 
és nagy falusi gyülekező tok,esetleg még kisvárosi gyülókozc tok,/ 

amelyek idegen fclokozotoktől meg nem zavart zárt egészet képeztek,addig 
manapság^már jóformán mindenütt jelentkezik a más vallásuakkal való ke-

<7. r? 1 n c* i f: -h r\ v. m r n n i r f i l í l n iQ  Vnr> . ctprrf n i  a 1 -o „ve rode^ 
kadt .''vallási
gal 
ra

ós ezzel ogyütt^az evangélikus ker.ségtöl idegen leiekből fa-
hatások • érvényesülése .

Letagadhatatlan tény az is,hogy mig azelőtt több-kevesebb jog- 
számithattak egy-egy gyülekezetnek/pl.falun/ socialis homogenitásá- 
- ima már ezen a ponton is radikális változás tör térit,- A föld 

népének, a faluképének a kategóriáján belül is olyan eltolódások és 
elkülönülések, sőt szembehQ'lyez kedések következtek be ,amelyekbe 1 nem- 
s zárolni,- egyenlő az igehirdetés eredménytelenségének állandósításával, 
/Gazdák,törpebirtokosok,zsellérek,földmunkások./ Nem egy gyülekezet 
felbomlását és pusztulását idézte elő az igohirdetőnek az a magatartá
sa amellyel :ő a gyülekezet egyik,vagy másik társadalmi osztályának a 
papjaként mutatkozott. • '< • •

■ Nagy tévedés volna azt gondőlni,hogy még -ma is olyan határo
zottan el lehet különíteni:|z falusi,ez városi-'-gyülckezct. - A technika 
fojlődéso soha nem gondolt gyorsas ággal tüntette el a határvonalakat 
és ma legtöbbször az a helyzet,hogy a falu gondja és a város /külváro
sok/ nyomorúsága nagyon is összekapcsolja az egyre szélesebb köröket 
magához vono nincstelőnek©t; - nemcsak vagyoni,anyagi vonatkozásban,ha
nem lelki tekintetben rohamosan halad az clprolctariasodás fölé. S 
őzen a ponton külön feladat ólé állítja az egyház igehirdető munkáját 
az ősi talajból ' íkiomclt,faluból városszélekro,munkásnegyodokbo,nyomor
tanyákba . szorult,vagy geográfiái otthonába*,,"©.lsodort falu" népe ,amely
nek az óloto legtöbbször a templomtól, a templomi igehirdetéstől is tel
jesen elszakadt. . . . * ""

Városok, ipari gócpontok gyülekezeteinek az életében pedig so- 
, és sokszor épen azt az ipari munkásságot hanyagolta el,hagyta 

számításon kivtil a-z egyház igohirdető munkája,amelyik munkásságnak pe
dig épen lélohőlő robotja következtében fokozottabb igénye van lelké
nek védelmére;táplálására. - Itt ugyancsak számolni kell azzal a hely
zettel,hogy az egyházközség /"gyülekezetét" alig mondhatunk!/ jelen
tős része olyasvalamit lát az..egyház^ igehirdető munkájának megszokott 
menetében,mint aminek az ő életéhez semmi köze sincs és számára semmi 
mondanivalója se lehet.

A gyülekezet előbb, még relatíve meglévő lelki egységének a dif
ferenciálódása jelentkezik a /falun ,városon egyaránt .'/műveltség külön
böző fokozata szerint. Az igehirdetőnek azonban nem szabad elfelednie, 
hogy a műveltség nincs társadalmi osztályhoz,még kevésbé a külső meg
jelenéshez kötve. Az is nagy tévedés volna,ha a prédikátor épen a "fel- 
világosodott" müveitekre' való tekintettel úgy fogná fel az ő igehir- 
dető-hivatását,hogy azoknak a számára tartalmilag,tárgyilag. valami uj 
evangéliumot kellene hirdetni; - ez igen könnyen a keresztyénség mogü- 
resitéséhoz és annak az u.n.kulturprotestantizmusnak a propagálásához 
vezetne ,amelyhez az egyház igehirdetésének legfeljebb csak negatív vi
szonya lőhet.' - Ellenben igenis számolnia kell az igehirdetés módjában 
az örök evangélium igazságának elötárásában a homilétának azzal â  gon
dolatvilággal, amelyben a müveit emhorek élnek. Neheziti ennek a szemé- 
lyes momentumnak helyes érvényesitését az a tény,hogy a legtöbb városi * 
gyülekezetben is nagyon-vogyos műveltségi fokon álló emberek élnok 
együtt. Vigyázzon az■igohirdotő,hogy igehirdetésében az a magasabb mű
veltségi fokon álló is kap jón ,vis zont .. a legalacsonyabb fokon álló is 
vihosson magával valamit. - Ne feledkezzünk meg arról som,hogy az u.n. 
müvolt középosztály épon az igehirdetés gyülekezeti személyi vonatko-

-- - f 1- n ' • - • n * ^H-'-áget képvisel .amellvolt szem
ben az igehirdetőhok ismételten es^kövotkezotoson elsőrendű feladata 
érvényositonic a tiszta,teljes evangéliumot,épen a gyülekezet igazi egy
ségének kiépitésc erdőkében is. - Nem...hagyhatjuk figyelmen kivül - amit 
már részben érintettünk is, - a gyülekezet tagjainak mindennapi földi 
hivatásuk,foglalkozásuk szerint való tagozását som,amoly foglalkozások 
közül nem egy ogyonosen gátat emel az igével való kapcsolatba jutás ólé 
/pincér, stb.alkalmazottak/. Számolnunk kell manapság a munkanélküli
ségnek külön embertípust kialakító hatalmával is,mint a gyülekezetét 
formáló tényezővel és obben a vobatkozásban különösen is vigyáznia
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kell az igehirdetőnek a földi vagyon és mennyei kincsek téma-körének 
érintésénél,mert igen könnyen ő maga. lesz oktalanságával. sok-sok el-^ 
keseredett szívnek az Isten igéjével szemben a megátalkodottságig menő
megkenv'ényitő jévé ! - ,

Megemlítjük a nyíltan,vagy alattomban dolgozo
istentelen-propagandátejtamelynek a hatása alól senki sem von

zhatja ki eleve a gyülekezetét. - í/fegemlitjük a lelki tévelygéseknek - 
kimondott és ki nem mondott szektáknak - /spiritizmussal,antropozófiz
mussal ,stb'.együtt í/ a gyülekezetkbe talán épen legértékesebb,lelki éle
tet.élni kívánó tagjai révén való betörését; - azután általában a világ
nézetek harcát, a nemzedékek /ifjúság/.korok ellentétet; - a fajiság gon
dolatának abszolutizálásából előállott ujpogányság jelentke zését,stb. - 
Mindezek a jelenségek súlyos feladatok elé,állítják az igehirdetőt, az 
igehirdetés műnkéját:mindig és mindenkinek a maga nyelvén kell adnia 
Isten örök igéjét igy,kell Isten üzenetének követeként szolgálnia !-

Külön lehet mép szólnunk arról a diff©ronciálódásról,amely sze
rint vannak az igéhez ragaszkodó egyházias gyülekezetek,ahol a hitélet 
intenzív és vannak olyanok,ahol almaiig érezni a kér.élet lüktetését.- 
A törvényt és evangéliumot hirdető'prédikátornak tudnia kell a konk
rét gyülekezeti helyzetből,hogy hol és mikor kell az előbbinek,mikor az 
utóbbinak fokozottabb hangsúlyozást nyerni igehirdetésében. - Epén igy 
számolnia kell az ogy-egy gyülekezetbe betört és szinte uralom...a jutott 
sajátos bűnökkel /paráznaság,egyke-kérdés, - iszákosság, - lopás,luxus 
élet!/.- Pl.:Egy határmenti kikötővé lőtt gyülekezet életének sajá
tosságai ogészen másként! adagolást kívánnak,mint relatíve nyugodtabb, 
állandóbb gyülekezeti közösségben. - Ezen a ponton már a lelkipásztor
kodás határát érintettük,amint hogy a gyülekezeti igehirdetésnek és a 
személyes lelkipásztorkodásnak normálisan mindig is együtt kell járnia.
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13§.Az istentiszteleti igehirdetés gyülekezetének 'lelki

arcvonásai.
A megelőző paragrafusban az igehirdetés konkrét munkaterületé- 

nek,ogy-egy gyülekezetnek személyi összetételén alapuló sajátságaira 
kivártuk vázlatos rövidséggel felhívni a figyelmet, - most pedig önnek 
megfelelően tovább-ha ladva a valóság megismerésbon ,s zámolunk azzal,hogy 
az egyház igchirdotő munkáját személyi vonatkozásban is kétféle,alap
jában igen különböző feladat ólé állítja, - azt mondhatnám - kényszer! 
ti az a körülmény ,hogy a"gyülokezetnek" ogyik,kisebb vagy nagyobb 
fele tokinthotő a gyülekezeti élet normális rendjét képező gyülekozeti 
istentisztelet igehirdetésével elérhetőnek; - mig a gyülekezet másik 
része nem található meg,nem látható az egyház istentiszteleti életében.

Mivel a homiletika elsősorban a gyülekezeti istentisztelet ke
retében történő igehirdetésnek /prédikációnak/ a kérdéseit tartja szom 
előtt,vegyük figyelembe először azokat a személyi adottságokat,amelyek
kel az -istentiszteleti igehirdetés gyülekezetével kapcsolatba kell szá
molnia az igehird-.-)tőnek.

Elsősorban is megállapíthatjuk,hogy az istentiszteleti igehir
detés gyülokezénck minden,a következőkben szóbá korülő lelki differen
ciálódása .ellenére is van ogy nagy jelentőségű és talán nőm elég figye
lemre méltatbtt egységbe foglalója és ez az,hogy meg keresztelt,keresz
tyén-evangélikus emberek: hallgatják a szószék! igehirdetés t ,a kik 'a 
kor.hit alapigazságaiban több-kevesebb nevelő oktatásban részesültök az 
egyház ölén, - akik keresztyének /és nőm pogányok/ és akik bűnös ombe- 
rok,nem monybéli szentek,még csak nem is a kor.tökéle tess égre eljutott 
hivek, - akik tehát .mind rászorulnak Isten bűnbocsátó,uj életet aján
dékozó kegyelmére ,naponkénti bünbánatra ,megtérésre ,mögszonte]fctésre .
Kor .gyülekező t ez,amelynek szent joga van a teljes Írásra, a teljes 
Krisztusra,minden saját-magában meglevő, fogyatékossága ellenére is!- 
Ezt figyelőmben tartva próbáljuk megnézni a tomplomi szószék alá íso- 
roglott gyülekezőtót;mi hozta összo,mi gyűjtötte össze,mik a lelki ar
cának -.legyes vonásai?-
, Első helyen említjük azokat, akike t valóban az Isten szent igé
jének a szeretet,a léleknek felfigyelő vágya az Ur üzenő téré hozott ol
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zok lehetnek ezek a korra
f

számára sokkal könnyebben 
tője,mint bárki másnak. A 
ha ezeket látja a szószék

es

---------------7

imádkoznak, 
számára lehet 
is a predi- 
üdvösség,lel-

a szószék alá. Az ilyen emberek rendszerint személyes kapcsolatban van
nak a gyülekezet lelkipásztorával és a vele való hitbeli,lelki közösség 
igen .fontos meghatározó momentuma az igehirdetésnek. A legkülönbözőbb 
műveltségi fokon állók, a legkülönbözőbb .társadalmi osztályhoz tarto-

nemre is különböző hivek s mégis mindanyiuk 
lehet Isten üzenetének tolmácsa az ige hirde- 
predikátor számára nagy erősítés van abban, 
alatt,akikről tudja,hogy érte is 

egyáltalában imádságos lélekkel jöttek Isten házába.- Ezek 
az igehirdetés a szó eredeti értelmében "homilia"-vá,mikor 
kátor-pásztor Isten nagyságos dolgairól,a Krisztusban lett 
ki javairól beszélget,szinte társalog a híveivel,a nyájjal.amelyiknem- 
csak hallja a szót,hanom hallgat is a szóra ,az ige üzenetére és szivébe 
f ogadja ,köve ti. Viszont nem szabad azzal áltatni önmagét az igehirdető- 
nok,mintha az ilyen gyülekezet,illetve a templomi gyülekezetben megle
vő ennek a résznek kisebb,vagy nagyobb arány szerint való jelenléte 
csak könnyitoné a prédikátor feladatát, az igehirdetés munkáját. Mások

ideig-óráig kielégíthetők szép s zónoklat tál, hatásos előadással, 
von?o megjelenéssel a szószéken - de az Ur házát és kegyelmi javait i- 
gazán szerető hivek,akik az igét vágyódva Örömest hallgatják,ilyesmivel 
meg nem elégedhetnek,ezeknek mindig valóban a nemes lelki táplálékra 
van szükségük. Hogy pedig kinek-kinek a maga nyelvén ezt nyújthassa a 
prédikátor,fokozottabb munkára,alaposabb előkészületre, a testté lett 
Igével való állandó életközösségre és ennek az életközösségnek értéke
iben való felmutatásra van szüksége. - A cél az,hogy az istentiszteleti 
igehirdetés gyülekezet minél-nagyobb százalékban /idelaiter:100%-ban/ 
az Igét .éhező és szomjuhozó gyülekezetté legyen. - 
’ Az igét hallgató istentiszteletit gyülekezet lelki

arcának egy másik vonása jelentkezik abban a tényben,hogy - különösen 
olyan helyokon,ahol több prédikátor szolgál több templomban,vagy ahol 
több templomunk,vagy parochiális gyülekezetünk van, nem annyira az ige, 
illetve az ige üzor^to,hanem sokkal inkább a prédikátor személye gyűjti, 
vonzza az embereket a templom szószéke alá. Nem tagadjuk,hogy a szemé
lyi momentum ilyen érvényesülésnek többször lehet valóban nagyon áldott 
eredménye ,hatása az ige mondanivalójának, a törvény és a'7, evangélium 
embo'rck ; s zivéhe z való közolvitelének,közel jutásának a szempont jából,de 
nem hallgathatjuk"el,hogy még többször lehet akadály az ilyen szemé
lyes gyülekezet /nem is annyira gyülekezet,mint"hallgató közönség"/ ki
alakulása az ige hirdetésére. Különösen azokra a kisértésekre gondolunk, 
amolyek fkfcal .szónoki, charizmával megáldott papok "divatba" jöttében 
röjlonck,magára az illető papra nézve. Eszre sem voszi s már is érvé
nyesülni kezd produkálásában a külső, a forma dominálása,amive3 .ágon 
könnyen együttjárhat az igehirdetés tartalmának megromlása,sőt magának 
a szent igénok a npgrontása,meghamisítása. Azt prédikálja,úgy prédikál, 
ahogyan az ?ő személyes gyülekozenek tetszik. A személyes gyülekezet 
számára pedig a szépen prédikáló.szimpatikus.divatos prédikátor saomélye 
ugyancsak nagy kisértés-,hogy az ő kedvéért, "szép prédikáció" meghall
gatására jönnek,nem is olyan kevesen az Isten házába. Különösen a loá-

ől féljen 
„miközben

talán nagyon is földi hangulatok,érzések és kívánságok töltik be .-szi
vüket és fojtják meg az osetleg odahullótt jó magot is. A személyes ̂ 
gyülekezet kialakulása egy-ogy szószék kö-rül a legszigorúbb revízióra 
in.tao , figyelmeztesse a prodikátort, igét hirdot-o .emberek személyére 
nem nézve? Ebből a személyes gyülekezetből szokott elhangzani a "gratu
lálok a remek beszédhez". Sokszor ez a gratuláció olyanoktól jön,akik 
talán nagyon is távol vannak az evangélium szorinti élettől,do lehet 
hogy olyantól,aki naponta ott található Iston házában és ha szavában a 
kritika is megszólalókkor- talán nem is olyan veszedelmes az ilyen,egyéb 
ként csak nagyon is nagy óvatossággal fogadható "elismerés", 
személyes gyűlő ke zotrf-a lkot ó hívekkel fokozottabb pasztorális 
kiépítésére van szükség,hogy a prédikátor személye helyett a 
Krisztus személyisége lehessen úrrá a leIkében,életébon.

Ide.tartozik az istentiszteleti igehirdetést hallgató gyülekoa 
zot lelki arcának egyik jellegzetes vonásaként a mogszokásból tompom
ba járok tipusa. Eleget / -.tesznek ogyházi ,kor .kötelességüknek.
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gatasara jönnek,nem Is olyan kevesen az Isten hazaba. Különös 
nyokból és asszonyokból kialakuló ilyen személyes gyülekezett 
a prédikál or.akire ezek szinte rajongó fanatizmus sáli néznek, 
talán nagyon is földi hangulatok.érzések, és kívánságok töltik

Az ilyen 
kapcsolat 
prédikált
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Amint a római hiten levőknek misét kell hallgatniók,ezeknek is a vérük-? 
be ment,talán évszázadok kegyes családi tradiciójából,hogy vasárnap 
templomba kell menni • ̂ prédikációt kell hallgatni. Bizonyos magasabb- 
rendoség,"különbség"érzésé is gyakran jelentkezik az ilyen embereknél, 
ahogyan megszólják a temgiomkerül őke t, vagy ott csak ritkán^megjelenőkét, 
viszont az is nemegyszer épen ezeknek az önmagukkal megelégedett embe
reknek a szokása,hogy körülnéznek a templomban,hogy lássanak,hogy lás-

✓  i t* i i ’L — "1 ~ __^ 4- r-N ”1 A w i A  rx* -r\ a  1 n  vrr i  4- • o  ry r\ O *YO 1sák őket és kijövet,amikor talán még a pap el sem indult az oltártól 
a padsorok között összetalálkozva ismerőseikkel már megindul a beszél
getés, - no nem kell mindig a prédikáció irásszerüségéről,vagy arról 
hogy mennyire jelentett épen neki "ad personam"itéletet az elhangzott 
igehirdetés - Epenséggel nem tartjuk értéktelenre k a tradició erejét a 
kér.gyülekezeti életben:ugyanaz a hely,ugyanaz a templom,nemcsak szen- 
timentálizmus jelentkezhetik az ilyen ragaszkodásban,hanem nagyon is 
mély -nértelmü kér .egyházi ,gyüleke zeti lélek,az előre mentek nemzedéké
nek és az itt küzdőnek "occlesia orans" -bán és verbum audiens-ben 
való egyesülése drága életérték lehet,de a prédikátornak épen a -tra- 
dició elevenségének s, megőrzésére fenntartására való tekintetből is 
mindent el kell követnie ,hogy a külső tradíció belső ^tradícióvá a 
kapás— adás folytonosságában való személyes részvétellé .mélyüljön és 
a személyes kor.ség hordozöja lehessen?

Mind a két /személyi és szokás gyülekezet/ imént említett tí
pusnál igen könnyen .érvényesülhet aztán egészen kívülálló motívum is: 
vagy esztétikai élvezetet keres a ró tor papnál^esetleg a tömegvonzás 
is érvényosül,/pl.u.n.népmissziós prédikációk,vendégszónokok./vagy pe
dig a megszokás ,valami családi esomény ,/ba j ,nyomoruság^,'bizonyos omlé- 
kek/ápolásaként jelentkezik a templomba jövetel. Előfordul az is,hogy a 
nagyünnepekon,vagy épen divatosságba templomba menő "hallgató" típusa 
mellett olyan embert is a szószék alatt,talál az igehirdetés,kit a hé
ten meglátogatott a pap,/nagy-beteg fiúcskához ment/ és a"vizitet" illik 
visszaélni a templomban ! 1 •

A nagyünnepi ‘ -templomjáró ember különösen is jellogzetes.-ti-
j—  "modern protestáns" --pusa lett az evangélikus,illetve gyülekező tnok

Amilyon elhibázott dolog’.annak hangoztatása ,hogy ma mennyire :tele az 
Isten háza,olyanokat is láthatunk,akik máskor hiányoznak,épen úgy szük
ségesnek tartjuk időnként annak az igazságnak a megszólaltatását épen 
ebben a szeméiyes,/ünnepi ker.ség/vonatkozásában,hogy a kor.ség nem 
ünnepi ruha! Ismertem olyan"olőljárót",aki pl.karácsony szentestétől 
újévig mindig ott volt a templomban,de aztán nagypéntekig nem láthattam

Itt vannak aztán §zok,akiket csak ^rendkívüli alkalmakkor 
/templomszentelés,ronovélés,papszentelés,jubileum,installáció,stb./ 
láthatni a templomban,vagy pedig az u.n.állami ünnepeken. Ok az ige- 
hirdető számára olyan feladatot jelentenek,amoly tkp.már az istentisz
teleti gyülekezetben folyó igehirdetés feladatát túllépi,t.i.a misszi. 
onáló,ovangolizáló momentum érvényesítését is egyeneson megkívánja, 
mintegy bele készteti a tkp?i gyülekezeti igehirdetésbe.

Ha ennyiféle vonást mutat a templomi gyülekezet képe,aszerint, 
hogy mi hozta a az embereket a templomba,az istentiszte letre,még inkább 
továbbmélyül a diff oronciálódás ,még tarkább lösz a kép,ha mélyebbre te-, 
kintünk és azt is meglátni igyekszünk,hogy mit hoznak magukkal 
az egyes emberek és embertípusok af- Isten házéba V

Meg kell látnunk a szó legnemesebb értelmében hivő lelke kot, 
a csendesük,akiknek a szivük kitárva és igy hozzák ..az életük terhét, 
örömét,szent bizonyossággal itt keresik és meg is találják az Iston 
kegyelmét, azt a nekik szóló üzenő tet,amoly épen nekik hoz életujulást, 
erőt,megbékélést,sebgyógyulást,könnyletörlést,felomelést. Az igehirdo- 
tőnek vigyáznia kell,hogy ezek. az alázatos lelkol .üresen ne távozza
nak, 'Idetartoznak azok a tusakodásban levő lelkok;akik vívják a harcot 
akiknek útmutatásra van szükségük,akik keresnek;aztán azok is,akiket 
az evangélikus észak terminológiájával felébredteknek novezhetünk,nem 
az önmagukkal megelégedettek ezek,hanem harcra,szolgálatra elkötelezet
tek; -- akik az ige parancsára várnak,akiknek még inkább szükségük van 
az ogyro erősődő,egyro nagyobb adagu táplálékra ! - Itt említjük azután 
az Önmagukkal megelégedettek típus át,azokat akik azt gondolják,hogy ők 
adhatnak Is temek mielőbb és naponta ők kapnának, ezekhez' is kell sza
gának lenni a prédikátornak,elsősorban a kegyelem és azután a törvény

ezok
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Számolnia kell az igehirdetőnek azokkal is,akik-még ott vannak 
ugyan szószéke alatt ,de akik után már nyújtogatják kezüket a szekták, 
rendszerint a kér.ség etikai fogyatékosságait mutatva fel a valóságos 
gyülekező tbe-n;ezek számára is úgy kell hirdetnie a prédikátornak az Is
ten igéjét,hogy a templomban,az egyházban tisztán megláthassák az igazi 
kér.evangélikus élet-szentség ideálját,de ugyanakkor önmagukban is meg
láthassák azt a bizonyos "egy fogyatkozást" . • Róluk tudomástbnem venni 
épen olyan bűn,mint állandóan csak őreájuk tekintettek lenni.

Itt van aztán az -.a tény, amellyel ugyancsak számolnunk kell, 
t.i. a legtöbb gyülekezetben ugyanannak az igehirdetésnek a meghallgatá
sára olyanok is együtt vannak a fentiekkel,akik templom ba jövetelük 
módja szorint is valami sajátos lelkületet hoznak magukkal Isten há
zába. Azokra gondolunk,akiket bizonyos fegyelmező hatalom,vagy jórend 
testületileg hoz el a templomba /legkülönbözőbb fokú intézőtek,iskolák, 
katonás ág .hivatalok részvétele a gyülekezet istentiszteletén/jolentős 
részükben anélkül,hogy a lelkűkben vágy égne az ige hallgatására.

Ha ezekhez még hozzávesszük,hogy az emlitotte ogyos vonásokra 
még inkább összeelogyitőlcg hatnak a különböző világnézotek.politikai 
áramlatok,különféle szellőm! vagy természotudományokkal való foglalko
zás, az titán könyvek,újságok. Mindegyik hozzájárul ahhoz,hogy kialakítsa 
már azbifjuságtól ko zdődően /a műveltségi fokozatokra való tekintet nél
kül !/az u.n."modorn ember" tipusát,amelyik önmaga aldar lenni abszolút 
tekintély önmaga számára.amelyik életének súlypontját idehelyezte ebbe 
a világba,ennek relativitásaiba,akit jellemez az .idegesség,a lelki bé
kétlenség és aki agyonhajszolt,zaklatott életének ' bizonytalanságaiban 
ide-roda hányódva még a vallás,a kor.séget is hajlandó befogadni. Egy
részt a "tiszta roalitás",a "tapasztalat" határozza meg a lelkét,más
részt pedig,logalább is nagyon könnyen váltakozva helyet talál benne 
bizonyos misztikus vágy és sejtelmes hangulat is esetleg épen igazi 
hitbizonyosságot is áhit. A modern ember "saocularis" ebbon a világban 
kimorülő életo az Istennel való eleven közösség megszűnte ellenére is 
vágyódik vissza az Istenhez,lclkébon ott rozog az augusztinuszi vágy:
"Ad To focisti nos Domine ot cor nostrum inquotum... Ha ma már épen 
a "saocularis" életfolfogás megerősödése következtében*, igen sokan olya
nok, - akik előbb kényszerűségből, társadalmi illemből jöttek ..a tomp
lomba, lo váltak az igét hallgató gyülokezet testéről,mégis minden isten
tiszteleti igehirdetés gyülekezetében számolnunk koll azokkal az embe
rükkel,akik cgyszorün már csaknem toljósén elveszítették a lékek igazi 
nagy kérdései ^iránti érzéküket és bűn ,kogydL'om, Ítélet, halál, örök-élet 
üres szavak a számukra. Ez őket nem érdekli és ott áll az igehirdető 
és ozoknok a számára is a törvényt és evangéliumot koll hirdotnio ,akik
nél podig olőször az igehirdetés lchotőségét,Is tón iránti szükségérzo- 
tot és fogékonyságot, a bünbánatot kell felkeltenie.

Ezek a töredékos megállapításaink,illotvo megfigyeléseink is 
épen eléggé mutatják azokat a nehézségeket,amelyeket szomélyi vonatko
zásban .sa játos igényével ilépnok az ige hirdető je ̂ olé, a szószéke alá. 
Ennyifélo - és még sokkal több - arcvonásból tovődik ma összo a legtöbb 
templomi gyülokezet lelki képe. Ritka,mint a fehérholló az olyan gyü
lekezet /falun, kis lé lo'kszámu gyülekezetben lehet még leginkább szó róla/ 
amolyikben túlnyomóan egy lelki jellemvonás a domináló. Nekünk azonban 
mindig számolni kell ezzel a sokféloséggol és az igehirdetőnek mindig 
szem olőtt koll tartania,hogy ö az egész gyülekezet számára Iston^ü20-
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noténok prodikátora. Nem jelenti ez a "felülemelkedést" az "eszmei gyü
lokezet" világába,hanom ellenkezőleg megköveteli,hogy a gyülckozoti 
istontiszotelótbon végbemenő igehirdetés a gyülekezet személyi struk
túráját tokintvo valóban gyülekezeti és korszerű, legyen. Az első meg
kívánja a gyűlőkozot lelki arcának minél alap .osabb és részletesebb^ 
megismerését,a másik pedig, azoknak a ható erőknek.^a figyelemmel kisé
rését ,amolyok gyűlő ko zetünkbon érvényesülnek és végül,de nem utolsó 
sorban az önmagunkkal szombon állandóan alkalmazandó kritikát,hogyha 
saját szomélyoden,Telkeden kerosztül szólaltatom-e mog Isten örökkéva
ló üzonetetét?

Mielőtt még ettől a gondolatkörtől: az istontisztdbti igehirdot 
tés gyülekezetének lelki arcvonásaiban való vizsgálatától búcsút vennénk, 
nem hagyhatjuk említés nélkül az igét^hallgató gyülekezetnek azt az 
alakulás at .amelyikben a fonti sokféleség bizonyos sajátos színezetű
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redukciója revén - legalább is a negatívumban - igen jelentősen egyne
mű gyülekezet kerül a -.szószék alá. Ennél a "gyülekezet-nél nem egyéni 
te ts zésükre ,vagy vágyukra van bizva az istentiszteleti igehirdetésen 
való részvétel, - hanem úgy vezették okét testületileg a templomba.
A homiletikák szeretik kihasználni az úgynevezett "kényszergyülekezet" 
szót az ilyen "gyülekezet" megjelölésére, - bár van belső kényszer is, 
és nem hallgathatjuk -el azt sem,hogy vannak igen sokan,akikot ogyálta- 
lában nem befolyásol a külső vezetés,/iskolai,intézeti,katonai,levente 
stb./,hanom ennek a látszólagos "kényszernek'1 az ellenére is pászto- 
rális gyülekezet tagjaiként figyelnek fel Isten igéjére. Nemcsak,hogy 
szükségos rossznak nem látjuk az ilyen gyülekezet-sogmontumok külön 
igehirdotési ellátását,hanem - feltéve,hogy a'rgyüloko zr ti közösségből 
nem szakadnak ki, nem izolálódnak /ami ellen legjobb óvszer a gyüloko 
zeti urvacsorai főistentiszteletekon való részvétel!/ - igen jó szóig'- 
latot tohotnek személyi és tárgyi szempontból egyaránt!

Első helyen említjük itt az u.n.,ifjúsági prédikációkat. Nem 
ifjúsági istentiszteletről beszélünk,mórt ez á,‘kdf*dés a liturgika köre
tébe vág és már ott is hangsúlyoztuk meggy őzödésünkot,hogy nem ifjúsá
gi ,stb . is tentis ztelot-tipusra , ha nőm az egyház istentiszteleti rendjé
nek élő organizmusában ifjusági/és egyes igy gyermck-/predikációkra van 
szükségünk. Az ifjúsági igehirdetésben saját élotkérdésoirc- vár fekelo- 
tet az ige üzenetében az önmagában is annyira vogyes összetételű /kis
gyermek , serdült korban levő,nagy fiú,nagy leányok/ifjuság. Ha az ifjú
ság lelki gondozója /hitoktatója és pásztora/ hirdeti az igét,akkor 
sokkal könnyebb a feladata, -de ha pl.egy relatíve idegen pap /paróchus 
stb./ szolgál az igével,akkor sem szabad azt vélnünk,hogy nem találhat
ja meg a kapcsoló pontot, - sőt ha az ifjúság kiérzi a bizonyságtevés 
őszinteéségét és a szeretotet,amely testvérként fordul hozzá /csak ne 
a magasból ereszkedjék le hozzá/,nem fog az Ur igéje visszatérni üresen.

Ugyanebbe .ja kategóriába tartoznak a katona,illetve levente 
és cserkész igehirdetések gyülekezeti is,amelyeknek a személyi össze
tétele minden belső differenciálódás ellenére is uaz azonos lelkület- 
nok igen sok vonását visoli magán /hivatás,ésletfeladatok közösségo,stb/ 
Viszont nem lehot tekintettel az ig>.ohirdétő arra,hogy a különböző u.n. 
hivatalos istontisztoletok# /?/ igehirdetésein a gyülekezetben nemcsak 
ottláthatók,hanem a "hallgatóságnak" nem egyszer épen a zömét alkotják 
kirendelt hat0sági emberek,akiknek a sorában talán másvallásuak is 
' igen bővon akadhatnak.

t-'XXtilsAz intéző ti ,parancs s zóra istentiszteleten 
résztvevő és igét hallgató gyülekezet egészen sajátos formációja a 
kórházi és a fogházi /fogyházi/ gyülekezet."A kórházi igehirdetés /nem 
botoggyóntatássalkapcsolatbs urvacsorai istentiszteletre gondolunk!/, 
gyülokozot az "Elet" igéjét várja a szenvedés,a halál közelségében is; 
nőm uj testamentum! beteggyógyitási jelenőtök kiszinezését,hanem az egy 
szükséges dolgot.

A fogházi igehirdetés /amonyiben az rendszro 
nagyünnopi úrvacsora osztásra szoritkozik/számoljón azzal,hogy a törvény 
megbélyogozottjoivel,az emberi társadalom kitaszítottjaival van dolga, 
akik iközött nem egyszer élotteragédiák szörnyűsége pusztít a legnagyobb 
büntetésképon. Pasztorális munka nélkül itt igazán alig van értelme az 
igehirdotésnok. A bünbánat felkeltése közben alkalma nyílik az igohir- 
detőnek arra,hogy betekintsen a "bűn" "bűnös" szónak a büntető törvény- 
könyv paragrafusaitól egészen oltórő ,kor.értelme zésébo ' a mogvotés 
sajnálkozás holyett a pásztori segítés csendüljön ki igehirdetéséből.

Szinte emberfeletti kövotplményok merednek az istentiszteleti 
igehirdetés és gyülekezeteinek lelki arcvonásaiból az ige-hirdető szemé
lye és munkája felé. S neki egyetlen követelményt sem szabad jó lolkm- 
isiporottel figyolmon kivül hagynia,ha predikálása nem akarja elősegí
teni annak a nagyon is nagy kisértésnek /veszedelmét,hogy a gyülekezet, 
a roábizott lolkok vagy hiábavalóvá tegyék Iston kogyeImót,vagy pedig 
hozzá se juthassanak az Igo nokik szóló üzenetéhez.
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14§.Az Istent isz te le ten kívüli igehirdetés hallgatóságának
lelki sajátságai.

Már az istentisztelet keretében lefolyó igehirdetés gyülekezete 
nek lelki arcvonásai /13§./ is épen eléggé rámutattak predikálásunk sze
mélyi vonatkozású feladata ra, - pedig azoknak feltárásával a gyülekezet 
ben folyó igehirdető. munkának csupán egyik /kétségtelenül régibb és 
általánosan gyakorlatban is lévő/ nagy jelentőségű részét érintettük. 
Szemügyre kell még most vennünk az egyház igehirdető munkájának azt a 
másik feladatkörét is,amely abból a személyi szempontból is ugyancsak 
fontos tényből következik,hogy a gyülekezetek kisebb-nagyobb része 
nem érhető el az istentiszteleti élet keretében/lefolyó igehirdetésben 
és ennek következtében szükség van az istentiszteleten kivüli igehirdet 
tésre is.

•.Nem lehetetlen,hogy ennek az istentiszteleten kivüli igehir
detésnek a helye "egy-egy alkalommal a templom lesz,amint hogy az u.n. 
gyülekezeti he tok,evangelizációs,vagy népmissziós napok ia lka Imával so
rozatos igehirdetések /idegenből -jött prédikátorok személyének újdon
ságával/ nem egszor a templomtól már olsskadt emberek sokaságát képe
sek visszahozni az Isten házába. A-munkának' álland°sága es intenzitása 
azonban mogkivánja,hogy az ige szolgája ezektől a rendkívüli alkalmak
tól függetlenül is megkeresse $ templomon kivül az igehirdetés lehető
ségeit. Számolnunk kell tehát azzal,hogy pasztorális látogatás során 
talán egy az egyháztól elidegenedett,elszkadt család körében,vagy épen 
egy buzgó család otthonában /:amcQ>yet a környékről inkább felkeresnek 
a templomtól idegenkedők is/,szórványban pedig akár félszorben,pajtában, 
vasúti állomáson .iskolában szövőtkezcti helyiságben,vagy az Isten sza
bad oge alatt dolgozók '.között is Isten üzenet ;ének to2Pacsaként kell 
szolgálnunk.

Ennek az istentiszte len kivüli igohirdető munkának a vállalás 
már ^agában is harc vállalása a gyülekezetbe betört és ott pusztító 
tévelygéssel,vagy ujpogánysággal szemben. így tehát a gyülekezeti isten- 
tisztelő ti igehirdetéstől való különbözőségében,sajátosan misszionálé 
jellege van, ha nem is uralkodik benn teljesen a "kérygma" /a külső 
missziónak hóditó igehirdetése,/, - belső missziói igohirdetési szolgá
lat ez- nevezzük népmissziónak,vagy ovangelizálásnak. Ez az igehirdetés 
elsősorban hitet akar ébreszteni és bebben a munkájában szemben talál
ja magát a legkülönfélébb lelki sajátsággal rendelkező emberekkol,akik 
azonban abban minden különbözőségük elLenere-is megegyeznek,hogy nem 
érzik szükségét az Isten igéjének,életüket Isten és egyház nélkül is
egésznek,leélhétőnek tekintik.

Elsősorban találkozik ez a munka aközönyösökkol. Nekik nőm 
fontos az Isten igéje, íeg vannak nagyon jól nélküle. Fenn és lenn, 
a legkülönbözőbb táröadalmi osztályok között meglelhető ez a tipus .
Nőm-ellenségei a kor.ségnek, - de sokszor veszedelmesebbek a nyilt 
ellenségeknél. Elsimerik azt,hogy másoknak talán szükségük lehet az 
evangéliumra,Is tón igéjére,de ők, - az más. Gyakran ogyüttjár ez a fel
fogás bizonyos nyárspolgári "autonóm" erkölcsisóggel. A polgári tisz
tességre nagyon kényesek,a büntető törvénykönyv paragrafusaiban mogbé- 
lycgzott bűnökkel és bűnösökkel minden közösséget megtagadnak, - de 
más bűnről, az ő bűnösségükről,lékük fogyatkozásairól,Istenre,kegyelemre 
való ráutaltságukról hallani som akarnak. - "Kitartó,türelmes munkára 
van szükség, - sokszor évoken át csak a talaj előkészítéséről lehet 
szó,de vállalni koll mig a magvetés ideje olérkezhetik. - Egy-egy meg
rendítő osomény sokszor segit,Ge sokszor megátalkodottá tehet.

Itt ezeknek az istontisztoleti élettől elszakadtaknak a tábo
rában nem kis százalékot tesznek az egyházzal, az^Isten igéjével szem
ben ellenséges magatartást tanúsítók. Műveltségi és társadalmi osztály 
különbség nélkül,fenn és lonn egyaránt megtalálhatók ezek az emberek, 
akikre olyan könnyen ki szokták mondani "hadd hulljon a férgese".
Akik azonban ezt olyan könnyen kimondják,nem gondolnak arra,hogy min
den lélek drága Istennek és minden lólekért /ránkbizott tévelygő ju
hokér t/fo le lőss éggel tartozunk. S nem gondolnak arra sem,hogy ez az 
ellenséges lelkűiét milyen sok esotbon egyenesen az egyház,az igehirdotc 
pásztor bérosmunkájának,vétkes mulasztásainak a következménye. Nem
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mintha a gyülekezeti istentiszteletek prédikációjából teljességgel szá
műzni kívánnánk az apologetikus és polemikus momentumokat /nagyon jó 
szolgálatot tehetnek közben-közben ott is!/, - mégis a kér.ség fundamen
tális igazságaiért való harc /apológia és polémia formájában egyaránt!/ 
elsősorban fog jebntkezni ezekben az istentiszteleti életen kivül össze
gyűjtött hallgatósághoz forduló igehirdetésben. - Ezekkel az emberek
kel való beszélgetés /igen könnyen párbeszéddé is válhatik ez az igehir
detés!/ mindig arra fog elvezetni,hogy a kér.ség igazságáról nem a te
óriák "győzik meg" az embert,hanem az élet bizonyságtevése,amely mogmu- 
teíjp a lélek eledelét elvetőknek,azt nélkülözőknek,hogy miként juthat
nak ol igazi kér . élményre . Jézus Krisztusba botránykozás t és bolondsá
got,mint Istennek hatslmát kell felmutatnia azzal az abszolút igénnyol, 
hogy "nincsen senkiben másban üdvösség..." - Ez az igehirdetési szol
gálat belevisz a világnézetek harcába,amelyben materiális és spiritu
ális tévelygések egyaránt feltárulnak. A. kerosztyenségot a maga onnan 

fölülről való sajátos küldotésoben koll hangsúlyoznia,a homilctikának, 
ne . mint ogy világnézetet állits'a szembe a másikkal,hanem mint ogyot- 
Icn életlohetőségct és erőf orr ást , amelyben közöli Isten és nagy,egész
valónkat igénybevevő cél tart számot reánk. -

• Nem ritkán találkozunk az istentiszteleten kivüli i-
• • #

gehirdotéssol elérhető hallgatüság körében olyan névleges evangélikusok 
kai akikot egyszerűen vallási,egyházi tudatlanság akadályoz abban,hogy 
részt vogyenok az egyház ige.hirdotő életében. - Szórványban,más vallásuk? 
között letelepedett emberek sokszor a lelkipásztortól 30 km. távolságban 
/földmunkások,stb./ élnek,gyermekük szvletik,mas kereszteli a "testvér 
fclckozot" nőm értosit .bennünket onnan,ahol évszázadok óta nem élt 
evangélikus ott és,.ahol most kiszakítva múltjából, vergődik azaz o- 
varígélikus lélok^Telcnc-otthon növelése ,stb. juttatta oda és az ide
genben gyökér nélküli, gyülcke zo t nélküli korcsztyénsógének el koll 
sorvadnia. - Ha tanult az iskolában hitelvi ismereteket, - ol felodto , 
uj hanv'is képzőtökkel eltemette..- Mire van szükség ezeknél? - A 
tanprédikációra. Közben közben nem árt,ha magában a tomplomi,istentisz
teleti gyülekezet körebön felhangzó igehirdetésben is megszólal a 
keresztyén tan, az egyház tanítása, - de méginkább szükség van rája a 
kultusz körén kivülv-Az ilyen folvilágositó,tanitó-igohirdetésnok min
dig meg lesz a maga jó gyümölcs terítése. Eloszlatja emberek tévolygését, 
mogvilágositja lolkük sötétségét./Pl. Az úrvacsora értelme,bűn,kogyolom 
stb./

Ezek között az emberek,között jelentkeznek alkalomadtán 
zok . is,akik talán bőm találták meg az egyházban azt,amire vágy

tak,esetleg szekták karjába rohantak és most kritikus szemmel nézik 
az egyházat a "bűnösök" gyülekezetét. A misszionáló,kereső igehirdetés
nek figyelemmel kell lonnio arra,hogy inkább etikai vonatkozásban 
vagy pedig dogmatikai vonatkozásban szakadtak-e el az illetők ogyhá- - 
zukt ó1.

Idő tartoznak aztán azok az emberek,akikben igon sok 
lelki jóindulat és akarat van,de akiket a szociális igazságtalanságok 
keserítő ttok el,vagy akiko.t az olotük nyomorúsága szakított ki a gyű
lő ke ztből/amoly hagyta elveszni Őt.'/,és hajtotta idegenbe ,ahol alig 
várja - bár maga előtt is titkolja! - hogy hazatérhossoni - Az ilyon 
olőtt az őszintosegnok a mi mulasztásunk' nak az elismerése mindon 
igehirdetésnek misszionáló megnyerő munkának első föltétele. - Sok-sok 
speciális vonással találkozunk az élőtbon,amelyek itt mind le nőm 
rögzíthetők,- mégis egyet még meg kívánunk omlitoni,azt,hogy a gyüle
kezetben a tomplonöi kivüli igehirdetés,.különösön szurványban ,do másutt 
is az egyháztól olszakadtakat újra kapcsolatba tudja hozni a z elhagyott 
édesanyával. /Az egyházból kitérni nőm lőhet ", prédikálásomrnal kap
csolatos tapasztalataim is ezt bizonyítják a szórványt illetőleg. /

Eohot a bizálmatlanság,hűtlenség bármilyen nagy - az ige mindennél 
hatalmasabb , kegyelmi oszköz,még ha gyarló szolgára is van bizvaJ

Az ogyháztól,a kegyelmi élettől elszakadtak nagy tö- 
mogo a'maga lolki- nyomorúságában, sokféle kiizködésébon és vergődésé
ben, Isten igazsága nélkül szűkölködik. - Koldult arcvonásaikban a 
fölényes világfiak blazirt tekintetében, - kifestett dámák hazug
sággal takart élcto romjain,vagy ífosségébon, - elkeseredett proletár
munkás 'és éhező nyomorgó falusi nincstelen ökölbe szorított kozo
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c Ilon érd is, - mog koll látnunk bonnük azt a "kitörölhetetlen 
jelleget" ,amclyo t sok mindenfele szó nnyol eltakarhattak ,dűt amely
nek a mélyén Isten keze nyoma ott van minden omberi életben.^ennük, 
rajtuk keresztül mog kell látnunk a Krisztust,/"vidisti frat rom, 
vidisti dominum tuum"/9 Az Ige szolgájának nem szabad megelégednie 
tehát a templom csendjében való hűséges igehirdető munkával,hanem 
vállalnia koll a kifelé való szolgálatot is:"Előre az evangéliummal!" 
- Először talán csak kiváncsiakkal találkozik;ellenséges pillantá
sokkal ,gúnnyal is számolnia kell, - Jézus nevéért vállalnia kell a 
háborúságot is. Majd lassan hallgatókká lesznek es egyedül Isten kö
zében van,hogy mikor kezdődik meg bennük a Szontlélok csodamüvo és 
viszi ol őket a hivok gyülekezetébe.

Ka az igehirdető ezokot a személyi szempontokat is 
figyelembe voszi méginkább tágul feladata azon az őrálló helyen, ab
ban a gyülekezőtbcn,ahová Őt az Ur szolgálatra elhívta. Ha pedig 
ezt a munkát válhlja, -aminthogy vállalnia kell , éppen úgy mint az 
istentisztoloten belüli szolgálatot !- sohasom fogja szem elől té
vesztő ni ,hogy az istentiszteleten kívüli igohirdotés hallgatóságából 
is az istentisztoleti gyülekezet élő tagjaivá kell lennio,azoknak az 
cmborcknok, - akik a gyülekezetből kiszakadt életük szegénysége,krí
zise és lelki kifősztottsaga ellenére is Krisztus tulajdonai,- még 
ha egyenlőro ők maguk sem tudnak róla. A templomon kivül,igo nélkül 
élők lelki sa jászainak az ismerete ,a rájuk való felfigyelés a róluk 
való gondoskodás jó szolgálatot tesz az istentiszteleti gyülekezet 
lelki arcában megértésében és a korszerű és gyülokezetszorü igehirde
tés kialakításában. Sohase feledjük ugyanis,hogy az igehirdetés mun
kájának istontisztcloti életen belül és kivül lefolyó részei /az igo: 
intenzitásának és oxtonzitásának,osotorikus és oxotorikus jeligének 
megfő le őon.'/ s'zé tyálaszthatatlanul együtt koll,hogy jelentkezzenek, 
és hogy minden lelki differenciáltságban is egységesen az Isten üd
vözítő kegyolmére szoruló,belőle élő gyülekezet építésére szolgál
janak.
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III. R É S  Z

Az egyház igehirdoto munkájának tárgyi kérdései.

15.§. A Szontirás,mint az igohirdotés anyagának forrása.
• • • • * * •

Már az igehirdetés nevéből és fogalmi meghatározásából 
nyilván következik és tisztán áll előttünk,hogy az igehirdetés tár
gya Iston szont igéjo, - akár a gyülekezeti istentiszteletben tör
ténőik az igének ez a hirdsetése, akár azon kivül. Mivel pedig Iston 
üdvössóges mondanivaló ja, és igéje a Szontirásban foglaltatik, - 
igohirdotés és Szontirás a legbelsőbb tárgyi/tartalmi/összefüggésbon, 
egységben vannak egymással.Csak ennek a tárgyi meghatározottságnak az 
érvényesülése adja mog a prédikátornak a jogot,hogy a szószékre lép
jen,omberek elé álljon,mint az Ige hirdetője. - -̂ ston igéje a maga 
teljessége szerint Istennek a Jézus Krisztusban - a testté lett Igé
ben - kinyilatkoztatott üdvösségos akarata,.'." ' . amint oz a
őzentirásban foglaltatik. A Szontirás is,mint maga az egész igei ék 
ténybeli istoni kijelentés, - egészen magán viseli az istenombori 
cgységotj- noha nyilvánvalóan rá lőhet mutatni a üzentirásnak is
toni és emberi oldalára,elemeire. A reálisvporszonális inspiráció^ 
fojozi ki ma toologiai nyelven meggyőződésünk szerint azt a mélysé
ges igazságot ,amelyet a régiek a maguk müdja szerint és eredetileg 
igon finom meglátással "vorbó.lis inspiráció"-nak /Wortinspiration/ 
neve ztok és amiből csak később az orthodoxia intolloktuális elfaju
lás a során lőtt az a bizonyos vorbá.lis inspiráció a "Wörtorinspira- 
tion" értelmében. A szónak elobbi,kinyilatkoztatás üdvtörténcti té
nyével és folyamával számoló orodoti értelmo, - éppen mint a testté 
lett Igében concontrált tartalom kifejezése - jelentkezik az apos
toli igében,"a teljes írás Istentől ihletott/ll.Tim.3:16/,"- mert az 
írás örökkévaló,változatlan tartalma az Ige,amint testet öltött a
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Jézus ó-és ujtest.központi személyében és életmüv.ében . .- Az dtest.- 
ban,mint előkészítés, az ujtest.bán pedig,mint megvalósítás áll előt
tünk ez a kijelentés. Nem győzzük már itt is hangsulyb?ni:>bogyv.az e-
gész Szentirásnak Jézus Krisztus a f őtart^lma . • ; / "

Épen a mi egyházunk,az Ige „egyhááa. /v-aÍTja,a- kinyilatkoztatás
rendjéhez igazodó valóság és igazdág-'-i-bimére'fctel ,hogy az ótest. és az 
ujtest .között bizonyos-af%kozati különbség igen.; is' feriáll /előkészítés-^ 
betel jesedés , -Ígéret, valóra válás/ de ez épen s éggel nem az otest. leérté
kelése ,hahetó' igazi ■-kér.. értéke lését, az ujtest/hoz , Jézus krisztus szemé- 
n I-P — x6';'..: szerves, oda tartozásának elismerését jelenti.

Mielőbb'" a" Szent írás különböző részeivel épen,mint az igehirde
tés anyagának konkrét forrásával foglalkoznánk,szükségesnek tartjuk 
egyházunknak az igére,illetve a Szontirásra vonatkozó feIfogását,meg
győződését épen homilotikíi szempontból is nyomatékosan is ̂ hangsúlyoz
ni. Nem kétséges számunkra,hogy Isten sokfeleképen szól ŝ tud szól
ni hozzánk emberekhez. - Isten szavát megérthetjük a természet világá
ból,az emberi történés világából és a lolkiismcrot kis világából,amikor 
mi azonban az igéről szólunk,nem olyasvalamire gondolunk,ami a fonti
ekből ered,azoknak mintegy a kövotkozmónyc, hanem arra gondolunk,ami 
sajátos módon az ember üdvösségére /váltságára/tartozik és’ ami nem áll 
ugyan ellentétben a másik két,illetve három világgal, - de mégis ön
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álló,egészen sajátos tartalma van és az előbbiekkel szentben újat jolent. 
újat hoz:. Istennek ez a szentigéje tehát magában foglalja az üdvösség 
.müvének azokat az isteni tényeit,amelyek szükségessé .váltak a bűn el
hatalmasodása következtében: - elkezdődtek az ígéretben,folytatódnak a 
törvényben és az Ígéretben, - mig végre megvalósulva állna' elénk az 
Istenember személyében és müvében,hogy elvégeztessenek emberi nemünkön 
az egyház által és *.z egyházban,mig az Ur eljön. Vagyis nekünk Krisz
tust kell prédikálnunk,úgy,amint ő egyrészt célpontja a .mogelőző/ótest./ 
kinyilatkoztatásnak, másrészt pedig kiindulási pontja és forrása egy 
rákövetkező történésnek,az egyház kegyelmi életének. - Krisztust kell 
tehát prédikálnunk, - de nemcsak,mint a múltnak egyszerű történeti jelen 
ségét,hanem úgy _is,mint a mogflicsőült.egyházában valósággal jelenle
vő és munkálkodó Urat,aki egyházát kormányozza.élteti és vissza jöve
telével teljességre juttatja:Krisztust,aki volt,aki van és aki oljö 
vendő./Jel.4:8/. -

Mindazt,ami kóla tesz bizonyságot,ami a bűn és kegyelem mély
ségét feltárja az éltünkben: - bt m  igéje; tehát nemcsak az ,ami a 
Szcntirás szövegében adva van.hanem az egyházban prédikált ige is Is
ten igéje. S mégis ennek tudatában is különbséget kell tennünk Isten
nek a Szontirásban foglalt igéje közt /amelyik Isten üdvösségünket 
munkáló tényoivcl foglalkozik,illetve magának,annak a részei/ és a 
prédikált ige közt,amint az részint - az írott igének a tartalma.részint 
pedig áz: egyház hirdetésében él,- de csakis ahhoz az .isteni, eredet i 
bizonyságtevéshez kötötten,mint ahogyan-a hatás- annak okához van köt
ve és attól elválaszthatatlan,annak ellenére,hogy d kettő közt különb
séget tudunk tenni. A Szontirásban foglalt -isteni ige ugyan emberek 
szolgálatát is magában foglalja,de előállása a Szentlélek közvctlon,
°z üdvösség müvét végző tevékenysége következtében történt és épon 
ezért ez nz ige magának a Szcntlélcknck önbizonysága. A prédikált igo 
ellenben függ az előbbitől,épen amannak a tetteivel van függő viszony
ban,mintegy abból és,abból nyeri lét jogosultságát,cxistcnciáját,hiszen 
nem más,mint ugyanazon léleknek a.z eredeti igéhez kötött bizonyságto- 
vésc a személyes hit által és az egyház hitvallásával való cgységbon. 
Ebből következik,hogy az egyházban élő és szüntelenül hangzó bizony
ságtétel nem tarthat igényt minden további: nélkül annak a fundamentá
lis jellegű igének a mélt óság ár a, hanem csakis azzal a. feltétellel,hogy 
teljes megegyezésien,összhangban van azzal az eredeti igével,mint a- 
mclyik egyedül dönti el mi a valóságban és igazás Isten igéje.

Mindezt csak azért mondtuk el,hogy a "verbum seriptum" s a 
"verbum prodientum" felbonthatatlan egységét,azt a tényt,hogy kölcsö
nösön feltételezik egymást .nyilvánvalóan lássuk,nem pociig azért,hogy 
talán az egy időben divatos volt u.rí.modern prot.szellemében ellenté
tet konstruáljunk az igo és az egyház közt.. /iI.Tim.l:13./



\ , i.Ezt az: .igét .mindig,mint egeszet kell a maga hamisitatlan kcbép 
pontiságában prédikálnunk. Ebbe a centrumba az élő Krisztusba kell elmei 
rülnünk,belőle merítenünk,ebből a forrásból kell minden igénknek eltelnie 
és igy ettől áthatva a gyülekezet felé~fordulnia. Végső sorban tehát csak 
egy ami predikálásunk anyaga,.- ítárgya: Krisztus ,az ' is te nembe r , üdvünk e- 
gyetlen alap ja,hitünk és életünk ereáe,reménységünk célja. Öt kell hir
detőink: "Az utat igazságot és életet" /Jn.ev.14:6./,mint Istentől számunk
ra lett bölcsességet,igazságot,szentséget és váltségot /i.Kor.1:30/,mint 
minden idők zsidóinak és zsidós vallásosságu embereinek botránykozását és 
mindon idők görög jelnek, "felvilágosult jainák" bolondságát/l .Kor'.l: 23./

Nagy tévedés volna azt gondolni,hogy ennek a krisztocentrikus 
elvnek az érvényesítése,az igehirdetés belső elvi egységének ilyen biz
tosítása egyhangúságot jelentsenek az igehirdetés számára.-Ellenkezőleg.- 
Epén ebben a belső egységben nyeri mog az igehirdetésünk konkrét kifeje
zési módjainak,formáinak minden irányban való legátfogóbb teljességét, - 
feltéve,hogy a homileta a maga éle tével,személyességévol benne áll és él 
a centrumban. Az igehirdetésnek ez az egysége nem uniformis,hanem számol 
a benne foglalt ellentétekkel,amelyeknek épen feszítő erejét köszönheti.

Ez a követel-és számunkra elsősorban azt jelen ti,hogy a törvény 
és evangélium egységében kell hirdetnünk az igét. Mig Róma vallási felfo- 
ása csaknem teljesen törvényszerűvé tette az evangéliumot, - addig Genf 
nem minden zsidós-római legálizmus nélkül!/ - az ótest. és az ujtest. 

nivellálására törokedvc, a kettő közti különbséget ugyancsak elhomályo
sította. Az cv.kor.ogyház mindenkor hangsúlyozta önnek a két résznek, az 
ó-és ujtest.nak belső',lelki öss zatartozas át, szellemi egységét,de ugyanakkor 
toljes joggal domborította ki a kettő közt Isten akaratából fonálló 
üdvökonomiai különbséget.amint erről már fentebb is szóltunk.- - A tény
leges homilotikai praxisban azonban nálunk az ótcst.,mint az igehirdetés 
anyaga.orőson háttérbe szorult. - Kétségtelenül része van ebben annak a 
felfogásnak is ,amely :olyan könnyen és egyszerűen ilyen kategóriával dol
gozott: "törvénv"rótost. - "evangélium" agyonlő uitostámcntummal. Már
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„ , . í g yórvényositotte . Tudjuk,hogy az ótost.ban is van ovangélium a, törvény 
mellett ,ha;bár ott inkább Isten szentsége és követelő akarata dominál, - 
és az ujtestamentumban is van törvény az evangélium mellett,jóllehet e- 
gészen más értelemben,mint az otcst.bán,mert semmiképén som szerepel úgy, 
mint az üdvre jutásnak lehetősége. - Az ótcstamontumi igohirdetés,mint 
csupán az ótcst, történő ti magyarázása nem tartozik az egyház feladatai 
közé., - még a törvény részeit is csak az evangélium szempontjából produ
kálhat juk, habár nőm tagadhatjuk,hogy épen napjainkban is vannak olyan 
jc lonségok,amelyek az egyéni és gyülekezeti hitélet szempontjából egyene
sen megkövetelik,hogy a törvényt is nyomatékosabban hirdesse egyházunk, 
anélkül,hogy megszűnnék ezzel az ovangéliuiri'egyháza- lenni. -

Üdvösségtörténo ti szempontból kétségtelenül csakis az ősi 
lutheri felfogás a helyes:a törvénynek pedagógiai jellege van; do'álttí- 
lánositása a kor.élet^megerotlenedését /quictivum/ hozhatja igen könnyen
magával. - "T [ '  ■

Ami most már a Szentirá.s ótestamontúrái részét,mint az igehir
detés anyagának a forrását illeti, - teljes határozottsággal hangsúlyoz
zuk,hogy az ótost.nak Udvürténcti értékelése igazát" . el ebben a kérdés
ben a lo'gmogfóíe8bben,a legtdőgyil^osbTbbrinr =" ' Nőm véletlen az,hogy az 
ogyház főistentiszteletének ősi perikópa rendjébon,amikor a 3 lectio 
helyett 2 maradt,az egész egyházi évben meghagyott 2 ótosttamentumi po- 
rikópa /vizkorcszt és nagypéntekEs .60. .és 53./ épen Es.könyvéből valók. 
De nemcsak Es.hanom Jer. ,Ez ,stb. Jmind-mind tele vannak az otes t .kegyesség 
igazi drágakincsének, a profétizmusnak örökbecsű értékeivel. Benne a 
személyes istenhit mélységei tárulnak fel előttünk,vágyban és reménység
ben,a bűntudat- mé;i jpégébon, hogy átszőjjo őt aztán a ;rituális vallásos
ság formalizmusa.amelybe csaknem boleves zott.amikor végre
• f -i • * * / *

a d  jött az
idők teljessége. - Az ótest .prófétai könyveinek ez az olőtijrbeállitása 
korántsem jelenti azonban ,mintha a. az ótos t. történő ti könyvei számára nem 
lonne hely az ;.cgyház igehirdetésében. Mennyi'kor.prédikáció g©«éelat îy-i 
van pl.Luther Gén.kommentárjában. - Épen a történeti könyvekben nyilat- 1 
kozfcatja ki magát Isten,mint teremtő.megtartó,népét szent célja fölé
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vezeto bölcs és irgalmas ,h0.sszutür6 Isten, - akinek igéjére ma ugyancsak 
okunk és jogunk,kötelességünk ráirányítani ezt az agyongyötört,összeku-^ 
szált életű világot. - Az üdvtörténet! szempont mellett .épen ennek a má
sik szempontnak a felmutatása igen jó szolgálatot tehet manapság,különö
sen az uin.alkalmi igehirdetéseknél,amelyekben a nemzet, a család, a hi
vatás ,stbivalóban Isten ázitte^igénylő akarata előtt világosodik meg. - 
Ugyanebben az Összefüggésben nyer alkalmazást Jób és a zsoltárok felhasz- 

hnálása is /szenvedés problémája/. - Megjegyezzük azonban,hogy a zsoltárok 
könyve ősi kor.egyházi tradició szerint nem prédikáció-anyag ,hanom^ litur
gikus,énekes anyag volt a gyülekezet életében és csak^amilyen mértékben 
elnémult a psalmodia,abban: a mértékben lett divatossá a zsoltárokból 
való predikálás. - Ezzel nem a zsoltároknak igehirdetés! anyagként való 
felhasználása ellen emelünk szót,hanem holyos mértéktartásra figyelmez
tetünk. Mellékistentiszteletokon pl. épen a psalmodia helyett nagyon al
kalmas a zsoltárokról való moditációs jellegű homilia. - Azt talán emlí
teni is felesleges ,hogy a kor . lelkűié tto 1 ellenkező részletek /pl.az u.n. 
bosszú-zsoltárok,mint amilyen a 137.első fele,vagy egyebütt is^a tolj s 
reménytelenség mogyn i Ivánul ás i/ nem szolgálhatnak az igehirdetés Szenti- 
rásbeli anyagául, - amint hogy nem szolgálhat ilyenül sommi'sem ,ami a 
judaizmus néven nevezhető vallásos és etikai jelenség az ótest.bán. - 
Végül mégcsak ogyet omlitünk az ótest.anyaggal kap solatban,ne feledkez
zünk meg arról,hogy az ótest.ban szereplő emberek nem szentek,hanem hús
ból és vérből való bűnös,vétkes cmbcrek,akikét nem feladatunk idealizál
ni,hanem igazi kor,realizmussal a maguk igazi mivoltában felmutatni,hogy 
ezzel is megláttassuk az isteni kegyelem sokkal na gyobb, végtelen nagy 
voltát.

Az u j'Stjs t ámen tűm i Szentirást,mint .az igehirdetés anyagát az 
ótost.al szömben az jellemzi,hogy néhány vers /bevezető versek,befejező 
köszöntések a levelekben,aztán a nemzetségi táblázatok/ kivételével a 
maga teljességében felhasználható,illőtve felhasználandó,mivel Kris&ust 
hozza. Az evangéliumi történőt! anyagban első helyen állanak a tkp.i 
Udvtörténcti oseményék: Jézüs~~~Xrisztus születése ,szenvedése ,halála,feltá
madása ,stb,vagyis azok a tényok,amelyek az üdvözítő életével vannak köz
vetlen kapcsolatbal,. Másodsorban említjük azt az anyagot, amelyet Jézus 
csodái és jelei néven ismorünk. Mindegyikük közös vonása,hogy valóban meg
történt eseményekről van szó és végsősorban mindegyikük abban az egyet
len csodában gyükérezik,hogy Isten fia emberré lett,hogy Krisztusban az 
istenség toljossége lakozott testileg. Krisztus isteni hatalma és könyö
rülő szeretet ogészen "természetesen" jelentkezik a csodákban. A csoda
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az isteninek ebben a világban való rcndkivüliségót akarja kifejczni,ahol 
Isten jáj),ahol ő belép az emberi életbe,ott mindig csoda történik.Nem a 
kor.hitigazságét akarjuk bizonyítani a csódákkal,hanem az onnan felülről 
való - egészen más isteni - életnek a bizonyságait látjuk meg bennük 
amelyekkel Isten a mi megmentésünkre siet. Jézus csodái is annak a tény
nek tettekben való megnyilatkozásai és bizonyságai,hogy clközetitott az 
Isten országa. - A prodikátor no keresse,ne hajszolja mindenáron az u.n. 
csodás anyagot,főkópon no íéritési"céllal,hogy majd részetek lesz tinok- 
tok is csodákban!.- Viszont az egesz igehirdetésből tükröződnie kell 
annak a meggyőződésünknek,hogy az Ur Jézus mindig,ma is tehet csodát és 
nem crak az Ö földi életére van korlátozva csodatevő hatalma! s ahol 
csodáiról van szó a Sze’ntirásban Jézus Krisztus 6 le tével, munkásság óval 
kapcsolatban,ott az igohirdotő s.cramiképen se akarja a csodát terraészotos 
utón ''megmagyarázni" ,vagy épen eltussolni,hanem imádságos lelokko 1, talán 
belső tusakodások közt is vállalnia kell az ige lelki megértésének nehéz
ségeit és a gyülekezet mai életére vonatkozó mondanivalójának aktualizá
lását. -

Az evangéliumi részben külön jelentősgük van Jézus Krisztus 
tanításainak;^,/a tkp.tanitó szakaszoknak,mint amilyen pl.a"jpjgyi boszé^" 
to/ a képics beszédeknek és fe/ a paraboláknak.
ff a/ A HB.ben foglalt tanítási anyag úgy szokott szerepelni • az
igehirdetésben,mint amelynek a segítségével ki lehet dolgozni^ és a gyüle
kezet elé lehet tárni kér.erkölcsi élet,illetve kér.élet erkölcsi voná
sait. - Igen nagy a HB.alapján történő igehirdetéssel kapcsolatban a ki
sértés,hogy prodikálásunk erkölcstani kasuistikává és ezen keresztül 
Moralpredigt"-é,illőtve még tovább menve:törvény-predikálássá legyen, 

egészen ótest,érte lemben, a HB-bon "nova lcx"-et látva,amely az ótost,i-
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nak helyébe lép..- A homileta .sonase tevessze sz _
ságot fogy a kér .erkölcs , a ker.ó„et a." igaz hátból fakad,belőle buzog 
elő. S ezen a ponton szükséges legalább érinteni azt a kérdést,amelyben 
az igehirdetésnek,mint Krisztus-predikálásának a belső egységéből folyó 
természetes feszültsége jelentkezik: - a dogmatikai és etikai tartalom 
látszólagos ellentétét’.- Önmagában s em az egyik.sem a másik nem lehet 
homiletikai anyag,mert az építés' csakis a kettőnek rganikus összekap
csolása révén állhat elő. ízolá — a el kell pusztulnia mindegyiknek. Le
hetnek idők és alkalmak,amikor az egyik,vagy a másik dominálni fog és 
helytelen volna ha tiszcán dogmatikus és tisztán etikus tartalmú prédiká
ciót nem tartanánk megengedhetőnek az ev-.szószéken. Mégis a normálisnak 
azt tartjuk az igehirdetésben.ha a dogmatikus anyag is inkább etikai 
hatóelemében.az etikai elem,inkább dogmatikai,kér.evangélikus hitelvi 
megalapozásban jelentkezzék igehirdetésünkben. - Gál.5:6 .szerint a szere
tekben munkás hit az,aminek etikai jelentőségű igehirdetésünkben is egy
ségesítő erőként kell domine.Iniai .V Jézus képies beszédei engednek legközvetlenebb betekintést 
a Megváltó lelki világába. A legszellemibb,legmagasztosabb tények és i- 
gazságok jelentkeznek itt a legegyszerűbb kénben: amikor a .jópásztorrol, 
szőlőtőrol,kenyérről,vízről, juhrói , szőlő.; "r *1 és világosságról}utról
stb szól, termés ze tfe letti valóságot kiván szemleltetni ,mégpedig a köz
napi élet ,legegys zerübb ,] egismertebb nyelvén és eszközeivek kifejezve 
azt a magasabbrondő életval^ságot. A képies beszédnek sajátsága,hogy a 
kép minden vonása magyarázható felhasználható pozitív értelemben az ige
hirdetésben.- - Természetesen óvakodnunk kell attól,hogy Ízléstelenségig 
m nő legyen ez az alkalmazá's .

Jézus parabolái,amolyokcen példázat és allegória-vonás is 
gyakran együtt'jár mindig .pedagógiai céllal hangzottak cl. Ezek a para
bolák nem bonthatók - .fel - alkalmazásukban - minuciózus pontossággal 
egyes vonásaikra,hanem a maguk,égészében . érik el céljukat, Főfcldatunk 
lógyen igehirdetés közben a parabola centrális gondolatának,intenciójá- 
nak a megtalálása. A tertium comparationis-ban van a parabolák lényege, 
ezt kell kiomelenünk és igy a parabola jelentését:,cél ját nyilvánvalóvá, 
érthetővé tennünk. Helytelen tehát a példázatnak minden ogyes részlet- 
képét ,képe söpört ját külön analizálnunk és alkalmaznunk. A parabola egy 
gondolatáénak,egy vallásos orkolcsi igazságanák,művészi sz épségü,költői 
képe. Lehetséges azonban sz is fogy ennek az egy gondolatnak,igazság
nak logkai tagozódása megfelel a példázat tormészotos fölépítésének, 
akkor is bátran ragaszkodhatunk a parallollizmushoz /pl.A gonosz szol
gáról szóló parabolában mennyi ilyen párhuzamosság van .'/.A parabolák 
magyarázás ával, igehirdetés! anyaként való .fölhasználásával járó nehéz
ségekre szinte iskqlappéIdaként szokás felemlíteni a'famis sáfárról" 
szóló parabolát /Luk.16-ból/,amelynek hangsúlya,a tertium comparationis 
a 8.v-bcn van:"E világ fiai oszcsobbok a világosság fiainál a maguk ne- 
mében!'1 - Jézus parabolái az Írásnak a szent-írásbeli belső összofü"vé
sőknek és a ' . külső /kortörténeti/ körülményeknek egyaránt alapos isme
retét kivánja meg. No resteljo azt a fáradságos munkát a ho-milo ta ,mor t 
Jézus tanításának az emberi élettel való kapcsolata talán sehol másutt 
nem jelentkezik olyan természetes közvetlenséggel,mint épen parabolái
ban. - • ■ •

Az u jóst ámen túrni anyag másodok nagy részében, a::' opis tolai 
részben első helyen álnak Pál apostol levelei. Nem lehet célunk és foáa 
datunk az ő thoologiájának, a Kereszt thoologiájának vázolása,som igehir
detésében a kegyelem centrális jelentőségének konkrét tanokban való föl
mutatása. Csak azt kívánjuk megjegyezni.hogy nála is,de általában az egész 
opistolai anyuban a kér.igazság már bizonyos konkrét gyülekezeti viszo
nyokra való alkalmazásban áll előttünk. Ez egyrészt szinos.gazdagságot 
biztosit az cpsitolai igehirdetésnek,másrészt nagy nehézségek elé állít
ja a homilctát,hiszen nemcsak azoknak a gyülekezetnek lelki.személyes 
életviszonyában való jártasságot tételezi fo1,amelyekhez azokat a levo- 
lokot eredetileg Írták, hanem szem előtt kell tartanuk a mai,konkrét 
gyülekezetnek, a' ma emberének lekében élő kérdéseket. Nem lehet ugyanis 
célunk,hogy pl.Pál apostolnak a judaista vallásossággal való polémiáját 
logikai erőszakosságából átvigyük a mai omborro.akinek a szamára sokszor 
érthetetlenek különösen azok a látszólag antinomistikus kijelentések, 
amelyek az ótcst.nak törvényi igazságával szemben az ev,érdekében vivott
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harcban nyertek olyan sajátos hangsúlyozást. - Pál apostol személyes é- 
lotének,személyes ker.ségének ezek nélkül'is mindig megmarad a vonzóe
reje; nem szabad sémát látni benne és ázt kivárni,hogy minden mai kér. 
nek ugyanolyan logyon a. pálfordulása, Krisztus-élménye,mint amilyen neki 
jutott osztályrészül. Sok tekintetben János ap >stol levelei közelebb 
állnak’a mai emberhez.

Ami végül a költésze-ti könyvnek, a Jelenések könyvének anya
gát illeti, - vigyáz zunk,hogy no a kiszinozés legyen eschatologikus tár
gyú igehirdetésünkben a fontos,hanem itt is megmaradjunk az evangéliu
mokkal,az Ur Jézus tulajdon igéivel való belső összefüggésben. -*>

Függelék; Számunkra nem probléma,hogy az Igehirdetés anyagában 
helyet kaphat-e az apokrifus irodalom,mea németek teljes bibliájában 
benne van. -Kiirt találó idézet a - ha kor.értéket képvisel, vagyis a ká
nonnal megegyezik,miért ne kaphatna helyet - de ez nem jelenti azt,hogy 
alapige is legyen. Hasonlóképen vagyunk a Szentiráson kívüli anyaggal.- 
Az igehirdetésben csak mint secunder anyag szerepelhet más, de nem mint 
ilyen secunder anyag felhasználást nyerhet benne mindaz.ami a Jézus Krisz 
tusra utal,ami igy az építés céljára felhasználható /egyházi atyák,Luther 
citátum, ének, káté , hitvallás! szöveg ,egyháztörténeti esemény,ső-t esetleg 
még kér.igazságot reprezentáló legenda is,stb./. - A tkp.vallásos jelle
gű secunder anyagon kivül,mint harmadrendű anyag kerülhet a szószékre - 
de sohasem önállóan,hanem csakis járulékosan! - az élet és a természet 
megfigyelése,a gyülekezet vagy egyes hivek életének jelentős eseményei, 
nagy nemzeti és világtörténeti események,társadalmi eszmék,aktuális prob 
lémák,amelyek kapcsolatban vannak az emberi élettel /család,házasság/; - 
deapolitizálásnak minden formában távol kell maradnia szószékeinktől; 
az igehirdető"ministér verbi divini", - ezt ne feledje el sohasem! - 
Még az előadás elevenségénei állítólagos b'iztositása .sem jogosit fel 
senkit ,sem arra,hogy prédikációban ripertszerüen mindent összehalmozzon.
A Szentirás. kánona az elsőrendű anyag szempontjából is maradjon csak 
zsinórmértékünk igehirdetésünkben.

16.§.A textus mint az igehirdetés alapja és annak megértése,

•• * magyarazasa ,
---------------------------------------------------------------------------------------

A textus- magyarul;szöveg - eredetileg valamely irat folytató
lagos összefüggő szövegét jelentette a marginális jegyzetektől, glóss'ák- 
tól való megkülönböztetésben; egyházi szóhasználatban pedig az lett a 
jelentése,hogy a Szentirás egy bizonyos részét,kisebb-nagyobb fejezetét 
értjük rajta,amely a konkrét igehirdetés afig^ául szolgál és azért alap
ige a jó magyar neve. - Ha Szentirás az igehirdetés anyaga,akkor a 
textus,valóban a prédikáció konkrét alapja amelyen az az igehirdetés 
felépül. -

Az első kérdés,ami itt felmerül, - az, - hogy szükség van- e 
egyáltafában textusra igehirdetésünkben; - nem lehet-e alapige nélkül is 
igen épületesen kor.prédikációt mondani?! - Kétségtelenül igaz,hogy lehet 
akár missáoi bezsédet pogányok között,akár épitő jellegű beszédet ki
sebb közösségben-/ker./ tartani alapige nélkül is, - de ez nem lesz 
egyházi igehirdetés. Az igehirdetés helyes értelemben vett biblicitása 
és egyháziassága egyaránt megkiván ja ,hogy épen a gyülekezeti istentisz
teleten annak az igének az alapján hangozzék az egyház bizonyságot te
vő hirdetése, amely igét azért bizta egyházára az Ur,hogy azzal táp
lálja gyülokozotét. - Az egyház igen helyes érzékkel - kezdettől fog
va! -textus /alapige/ alapján prédikált és minél inkább távolodik idő
ben az egyház élete az első kor.nomzodék életének közvetlonségétől, - 
annál nagyobb szüksége van arra,hogy határozottan és minden félreértés 
nélkül ragaszkodjék a prófétai éa apostoli Szentigéhoz. - Sz az ige 
dokumentálja már felolvasása révén is,hogy a prédikátor nem a saját böl
csességét ,nem is bármilyen•tiszteletrcméltó egyéni.szubjektív vallásos 
érzesoit kívánja megszólaltatni,hanem Is tón kijelentett.kinyilatkozta
tott Szontigéjét. - /Liturgikus egyházi szempontból is az a kívánatos, 
hogy a prédikáció a textus ...felolvasása után kezdődjék, • :no pedig egy 
"bovozotés" után,C.-&6-s-kj a téma előtt olvassuk fel a Szentigét!/ Viszont 
azt sem ha>7hatjük emlités nélkül,hogy pusztán a textus fclolvasánának, 
vagyis az alapigo: noglétének a ténye magában még korán sem biztosíték



■ a z  -igehirdetés biblikusságának. Hiszen tudjuk,hogy Luther a 
sek* •prédikációival kapcsolatban "kék kacsákról" szólva,azok

szerzate-
preaiKacioivax Kapusuiauuau K.ch. K.auaaiuui ö sün<a.,azokra az u.n. 

prédikációkra- is gondolt,amelyeknek talán nagyon is hosszú bibliai a- 
lapigéi voltak és mégsem lehettek igehirdetéssé. A racionalizmus idején 
ugyancsak buzgón olvasták a prédikátorok az alapigét egyházi szónokla
taik előtt és mégsem kapott a gyülekezet igehirdetést. - Talán ez az 
utóbbi körülmény teszi érthetővé,hogy az egyébként^minden egészséges 
egyházi ■*" tradíciónak nagy becsüloje , a konfessionális Claus Harms a múlt 
század elején /"Pastoraltheologie"-jében és Postilla-jábani/ a textus 
nélküli igehirdetést nagyon is lehetségesnek tartja és ajánlja. -Nemcsak 
a gyülekezet érdeke,hanem a homileta szolgálata is egyenes en megkíván
ja,hogy textus alapján prédikáljon:,' .:Hogy mást ne említsünk; sok kemény 
igazságot meg sem mondhatna,ha nem az alapige nyomán tenné. Azt talán 
mondanunk is felesleges,hogy amikor mi az alapige,textus szükségességé
ről szólunk,semmiképen se gondolunk a textusnak puszta jeligeként való 
felhasználására. Ha rendkívüli alkalmakkor,vagy kazuáliáknál^elő is 
fórdúlhat,hogy textus nélkül történik az igehirdetés, - normális mégis 
csak az, hogy textus alapján prédikálunk.

b/ Hány textusunk legyen?- egy vagy több? - A dolog természe
ténél fogva hiszen alapigéről van szó egészen konkrét vonatkozásban! - 
a normális az egy textus. - Augustinus ugyan tudott pl.az akkori 
liturgikus rend harmas /ótest,evang.es epistola/perikópájárol, mint egy
séges alapigéről prédikálni!,de ma mégis azt kell mondanunk,hogy 2 
textus is csak ritkán legyen é-s az egyik a másikat akkor is kiegészítse.

/Pl.: János ev,.15:5.és Filippi_ 4:13 . "Nálam nélkül semmit sem cselekedhet
tek" - "Mindenre van erőip a Krisztusban ,aki engem megerős/t í "/k-tyagy 
másiónt egy ótestamentumi -- --- J •*-" -1-- °' l0° ‘

— —

nak össze. Ne álljon a több textus keresése a homiletikai vii
,legfőképen pedig no .akarjanak minden áron /sokszoi

rartozza- 
virtuozitás

szolgálatába,legfőképen pedig no .akarjanak minden áron /sokszor mester
kélten csinált "összefüggés” alapján /kezdő homiléták 2 textussal reme
kelni! V.Ö. jó útmutatásként Kögel: Aus dem Vorhof ins Hoiligtum c. 
köte tét o

c/ Milyen textust használjunk igehirdetésünk alapjául:az óegy
házi perikópákat-e,vagy pedig szabadon választott alapigét-e?

A perokópa-kimetszett részt, a Szontirás egy szakaszát^jelen
ti, eredetileg az ótest.zsidó parasák /törvény/ és haftarák /próféták/ 
mintájára honosult meg olvasásuk az istertiszteletben,az egyházi év 
ünnepeinek és magának az egyházi évnek a Kialakulásával kapcsolatban. 
HyeronimuSComesn-ének és Nagy-Károly Paulus diakónus által készített 
^Homíliárium^ának döntő jelentősége volt a perikópa rendszer kiala
kulására minden vasárnap és ünnepnap főistentiszteletének egy evangéli
uma és egy epistolája lett. - Ezeknek a perikópáknak a belső összefüggése 
megkívánja azonbari^a^-hétköznapokon,illetve az u.n. mellékistentisztele- 
teken folyó lectiok ismeretét is/teljos anyag a Breviárium Romanum-ban/ 
Ezek a perikópák /l.1566-ban Bronz: Perikopae ovangeliorum expositae c. 
müvet/ eredetileg nem- azzal~~a ceTlal rendeltettek hogy predikációs 
textusok legyenek, - hanem liturgikus jellegük* egészen nyilvánvaló. - 
Luther eleinte maga is kritikával nyilatkozott a perikópa-rendszerről, 
főleg' epistolai részéről,bár még nem használta a perikópa szót. - Egy
házi- kopservativizmusa azonban mégis megtartatta vele a perikópa-rend- 
szort. Pos tilláj ában bizonyos eltérés jelentkezik a .Mis s a le Romanum 
és az 6 sorozata között. Ennek magyarázata, hogy mig a^Missalo Rom. 
a Hyeronimus-féle lectionarium revíziójának tekinthető,addig Luther - 
természetes kapcsolódással - Nagy-károly Homiliáriuma alapján végzett
bizonyos revíziót. .  ̂ R/^

Nem régiben.egyházunkban is divat volt a perikópa-kénys zer 
ellen hangoskodni,áltálában .a perikópák kritizálásában a külföldi 
"szabad protestáns szellemei’1 lépést tartani. /Niebergall! /Először is 
azt szokták felhozni a porikóparendszer alapján^történő igehirdetés 
ellen,hogy az kényszert jelent az igehirdető számára, - megköti a ho
mileta kezét ,ille tve a lórikét, .mechanizál ja az egész igehirdetést. - . 
Kényszortvés unalmat hoz magával a gyülekezet számára^is,mort nem kap
hatja meg kérdéseire a feleletet - és alkalmazása elzárja előle, való
sággal indexre helyezi az egész 8zentirást,amelynek csak egy kis^töre
déke kerül a perikópa-rendszer révén igohirdetési alapigeként szószé
keinkre. Azt is mondják,hogy helytelen magának az egész perikópa-rend- 
szernek az összeállítása, - nem a ref.leikéből születeit,középkori,stb«



igehirdetése. - 
újat mondani a pre-

formalizmust vonszol magával benne a protestantizmus 
A folytobos ismétlődés révén egyszercsak nem tud már 
dikátor,hamar "kipredikál ja . magát1'. -

Elsősorban me& kell állapitanunk,hogy a perikópa-kényszer- 
r8 1 -túlzás beszélni az olyan formában,mintha mindig az óegyházi evangé
liumról,vagy epistoláról kellene prédikálnunk.Megjegyeztük,hogy még a 
svéd egyházban is,ahol pedig tudnivalóan a legszigorúbbak a liturgikus 
és rituális előírások, a főistentiszteleten minden III.-ik évben prédi
kál a pap az óegyházi evangéliumról, .illetve minden d.u. /esti/ isten- 
' tiyzteübeten az epistoláról, - egyébként pedig még 2-2 sorozat áll .rendel 
kozéséro. - Azután meg kell mondanunk azt is,hogy igen nagy szegénységi
re vall a gyülekezeti életnek,ha mint egyetlon igehirdetés! alalom csak 
a vasárnapi d.e. istentisztelet jöhot számításba. - Hol vannak a hoti- 
prodikációk,. a külön reggeli prédikációk,amolyok valamennyire devon 
gyülekezet életében ugyancsak bőséges alkalmat adnak,hogy a főistentisz- 
tcloti perikópa-rendszerbon szóhoz nem jutó szontirási részek alapján 
is megszólaljon az ogjh áz igehirdetése?! - Ha van is fogyatékossága a 
perikópa-rendszernek,arról se feledkozzünk meg,hogy milyon sok olyan 
napunk és ünnepünk van ,amikor valóban olyanok azok az egyház által ren
delt igék,hogy "alia csse non posso".

Hiányokul említik,hogy pl. a konyércsoda,vagy épen Mt.21: 
1-9.is kétszor is előfordul,vagy,hogy a.nagyböjti szent idő vasárnap
ijainak evangéliumai nem a passióval foglalkoznak ..Ez az utóbbi hiány 
egészen más szinbon tűnik fel,ha meggondoljuk,hogy a régi egyház tisz
tán mogorizto a vasárnap öröm-jellegét,amely hóm böjti . :nap volt lelki 
értelemben sem,hanem épen a Krisztusnak a diadalmas harcát mutatta be a 
sötéteég hatalmasságaival szemben. A prozelita-katochurrenatus idején pe
dig ebben az időszakban történt meg a katochumenusoknak a korosztség 
szentségére való előkészítése és a különféle'előzőtes tisztulási /abro- 
nuntiatio és., oxorcismus/ szertartások nyomot hagytak a pQrikópén. - 
Felhozzák azután a Vizkor.utánni IV.ik vasárnap epistoláját,vagy Laotaro 
vas.opistoláját, - azután a Szenth.u.XIII.vas.epistoláját,mint amelyik
kel a mai embor igazán 'ínom tud mit kezdeni. '- Az igében élő*a Szenti- 
rásban otthonos, igehirdotő még ezekből az alapigékből is ki tudja omol
ni a ma emberének szóló ..üzonetot,bár .igaz ,hogy sok imádságra,sok tusa
kodásra és kemény munkára van szüksége.!- S .azt se feledjük el,hogy a 
gyülekezeti istentiszteletben folyó igehirdo tésnok,h0gy biblia-ismerő ti 
előadásokkal gazdagítsa a gyülekezetét; - ennek másutt pl .biblia, .órákon 
van a helye,- esetleg a köznapi irásmagyarázatok alkalmával. -

Bőséges ‘kárpótlást ad a porikópa-rondszer ezen fogyatkozá
saival szembon annak sok-sok előnye és.értéke. Először is nagy általá
ban valóban igen megfelelőek a porikópák,különösön,ha figyelembe vosz- 
szük,hogy az ogyházi évn k melyik mozzanatába helyeződnek el. - Azután 
nem szabadniigyolmon kívül hagynunk,hogy épon azok a híveink,akik való
ban benne élnek az egyház kegyelmi /életében,akik otthon is. olvassák a 
Szentirást,igon helyes érzékkel egyenoson olvárják,hogy annak a bizo-

an

tontiszte létén az óogyházi porikópa és epistola egyaránt.
|( . Kom utolsó sorban szól a porikópa mellett az a körülmény

is: dass Wahl Qüal macht"/a választás gyötrolmet okoz/,valóban igen sok
szor beigazolódik. - A főistentiszteleten ragaszkodunk is ahhoz,hogy 
három évenként sorra korüljön az óegyházi-perikópa /epsitola és evangé
lium/, - még mindig marad bőséges lehetőség az u.n.szabad textus alapjá 
való igehirdo tés._számára. ''Úgynevezett'" szabad textusról tettünk emlí
tést.Ugyanis különösen kezdő-homiléták szempontjából még szabad válasz
tás lehetősége esotén igen ajánlatos,ha nálánál tapasztaltabb igehirdo- 
tők nyomán haladva,az egyházi év menotéhoz alkalmazkodó pl.Thomazius- 
fele würütonbergi sorozatokat használja fel. - Ez az eljárás természe
te30? nem kívánja korlátozni a Szcntirásban élő igohirdotőnok azt a sza
badságát ,hogy amikor textus és konkrét mondanivalója; -ázt mondhatjuk - 
ogyszorro villan föl előtte; az ogyházi évnek abban a bizonycss szaka
szába boloillőon ,ne választhatná,azt ami 'a lolkébon máris megszólalt ! - 
A pneumatikus .szabadság és o.z egyházi liturgikus rond az igehirdetésben
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nagyon jól megfér egymással. - Szabad-toxtus választásra olég lohotőség 
marad még az u.n.kazuáliáknál, alkalmi beszédeknél.

Megjegyezzük,hegy igon sokan,akik a porikópák elbnségoi 
voltak csak úgy divatból,mert u.níperikópa kéry szertől"tartottak, - a- 
mikor mogdűlt oz a vélt"porikópa-kényszer" azt mondták:ez igon,most 
már önként prédikálok az óegy házi perikópák alapján!

Az alapigo választásánál figyelőmmel legyünk arra,hogy 
az a választott textus valóban azt a szóbanlévo gondolatot tartalmazza, 
amelynek'alapigéjéül épen választottuk, - meggyőződve,hogy nem találhat
ni- e másikat,jobbat.olyant,amoly centrálisabban fejezi ki azt az 
igazságot,ami megvan ugyan ebben az igében is,de megvan még mars tex
tusban is. Azt se feledjük el,hogy minden textus egy egésznek,nagy-■ -
összefüggő egységnek a része és hogy miyen veszedelmet rejthet magában 
ogy-Ggy kiszaki't0tt versnek,sőt egész porikópának^anélkül való "magya
rázása",hogy figyelemmel lettünk volna a .vkészüléénél a megolHŐző es 
kövotkoző. .versekkel, részokkol adott igazi értelmére. -

Végül még csak a választott textusok terjedelmére nézve 
azt jogyozzük meg,hogy ne legyenek túlságosan hosszúak,ogész fejezeteket 
magában foglalóak,de no legyenek olyanok so ,hogy rövidségükkel akarjanak 
feltűnést koltoni, - ne legyenek olyan rövidok,hogy logalább egy fő
gondolatot no tartalmazzanak,vagyis önmagukban is elégségesek légynek 
igehirdetésünk felépítésére.

B/ A pefikópa-rcndszerből/ vagy szabad választásból 
nyert alapigénok az igehirdetés számára gyümölcsözővé tétolo elsősor
ban annak mogértését kívánja a . fnomilétától. Nagy baj,ha valaki csak 
akkor és azért veszi a kozebe a Szontirást,mort textust akar keresni, 
ill. a moglévő textusát igehirdetése szempontjából akarja megérteni.
A homilétának állandóan foglalkoznia kell a Szontirással,a maga össze
függésében olvasva részeit és nemcsak akkor,ba prédikációra készül.
Az Írással való bolső élőtegysóggol nem formális.technikai ügyességro 
akarjon szert tenni /hogy könnyebben Írhassa meg a prédikációt!/,hanem 
arra,hogy a lolko beteljesedjék Isten Szentlelkével és ő maga ongedol- 
mos eszközzé váljék a Szentlélek szolgálatában,az ige tiszta és igaz 
hirdetésére. Csakis,ha elcsondosodott a lélek és kész felfigyelni az 
Isten üzonetéro.akkor lőhet az imádkozva meditáló thoologusból homiléta 
prédikátor. -

Ezen a legfontosabb belső foltétolen kívül természetesen 
még más,külső feltételek megléte is szükséges az alapige megértéséhoz.- 
Még a legjobb biblia-fordítás so pótolhat^ az eredeti szövegot. Sok
szor talán nőm tudjuk mi magunk so jobban.hivebben kifejezni az erddeti 
szövegot a mi nyelvünkön,de mogórozzük.mogsejtjük és máris szivünkbo 
fogadtuk annak megfololő módon formálisan l̂i nem fejezhotő mondanivaló
ját, amelyot talán bővobbon,egész '^gondolatsorral értünk csak meg. A 
helyes értolom megállapítása nem ogyszor egyenesen megköveteli az ero- 
doti szöveg figyelőmbe vételét.- /Pl.Későbbi betoldások is megront
hatták a szöveget;- az alapige értelmét ogészon elferdíthették: Így Mt. 
ev.5:22-Tben az "ok nélkül" betoldása mennyire lotompit ja ,szinteloniti 
és mogerőtloniti az Ur Jézus szavát!/ A textus megértése igen sokszor 
egészen jelontős sző 
retek meglétét is mo 
ruha jelentősége/

Két veszély fenyegoti a textus megértésére kötelozott 
homilétát;- az egyik az,hogy a textusba akarja belevinni a maga gondo
latait, a másik pedig az,., ,:ha folcsoréli hivatását a toxtus oxegosisó- 
nek a feladatával és a toxtus megértése pusztán a szöveg parafrázisára 
szorítkozik. - Nem kívülről kell hozzáadni a textushoz^a magyarázatot, 
hanem magában a textusban kell meglátnunk annak igazi értelmét és akkor 
máris lényegében megleltük annak gyakorlati magyarzázatát is! - 
Ebbon a munkában pedig alapvetőon fontosnagy jelentősége van az alapigo 
orodeti történelmi értelmének. Az olső föladat annak tisztánlátása, 
hogy mit mondott Isten a kérdéses szentirón keresztül annak a konkrét 
szituációnak,kornak.közösségnek,amolyhoz orotileg szólt ez az 5 konk
rét igéje. .Ne feledjük el,hogy áltakános vallásosság,általános kor.ség 
nincs,mert nincs általános élőt somi -

Enélkül a történeti /históriai,vagy sensus litoralis/ ér

ve g-történő ti.kritika i,földrajzi,régiségtani ismo. 
gkivánja. /A kir.mennyogzőbon pl. a monnyegzői
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■t^ ‘̂ < a ^ ‘t«7v'-$ .
<2̂  'Ork.^f, % l v - V ^  ^

Ji^*^ ‘W' 1cW<í*<^ ,, C  ̂ »*̂ *‘j ifeSri
étedetz&wt / " S's. s

 ̂/ /

í^CS'^íX, • *y*~f̂íJ' cû  • r̂<j' *L*->
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ni életre

belem nélkül raog se mordulhat az igo hirdetője. Csakis onnok az alapján 
tárul fel előtte a toxtusna-k szellomi^pnomumatikus értelme ̂ is ,amoly 
minden történeti,járulókos résztől mentőn az irásholy örök érvényő is
teni értelmét mutatja fel és alkalmazza is a mai gyülekezeti,vagy ogyé- 
..1 /A régiek a sonsus litoralison kivül meg sonsus allogoricus-t
a~s.moralis-t és a s.amagogicus-t különböztették meg. - A reformáció 
Luthorrel elvetotto az allegorikus irásmagyarázatot ,de azután helyet 
adott a symbolikus,tropologiai és ,typologiai magyarázatoknak!/

Ha helyesen megkülönböztetjük minden összetartozásuk elle
nerő is a történelmi és szellemi érteÍmet,akkor nem fogunk történeti 
forrásmüveket látni a szent iratokban /tört.könyvekben/ és nem pontos 
adatokat keresünk bennünk profán vonatkozásokban,és nem esünk a pápás 
vagy kálvini logálizmus voszélyébe,amely a biblia életrendjét számszo. 
rüon húzza rá a jelr.re és nem fogunk foly tón dogmát és etikai elvekot 
.„keresni az élet könyvében.

Viszont épen az ige történeti megértése nagyban elősegíti, 
szinte magával hozza a textus magyarázását ̂ is - vagyis azt az^eljárást, 
amellyel a megértett igét a maga jelntőségében,üzenetében tovább adja 
az ige szolgája a hivek gyülekezetének. - Az ige^magyar:áz'ásban a-zonban 
sok mindennek,ami szükséges volt az igo megérteséhez,csak'az alapépit- 
ményben,az igehirdető számára látszóan szabad megmaradnia. Ha a gyiaftpr- 
lati irásmagyráza^. /ami nélkülözhetotlon,lényeges része az igehirde
tésnek,bár nem egyenlő vele,~.;!/ott,nnom is uĵ  . tartalmat elő az alapigé- 
ből,mégis kiemel uj vonásokat és épen azokat a vonás okát,amelyeket a 
gyakorlati élőt szempontjainak az alkalmazásával fodoz fel és kiyán 
értékesíteni az igo szolgája.Ez az oljárás mogkcrosi az alapigébön a 
normativ gondolatot és mogállapitja a vele szemben meglévő ténylogp s 
élet-allapotot,azután mogmutatja,hogy a közbevetést,a hiányt mi tölthoti 
bo. -

• A toxtus helyosmogértéso és kifejtése megkiuánja,hogy sa
játosságában ragadjuk meg az igét; a prodikáció^íátókóposség! - Ha az 
alkalmazás mogma^rad a lelki világban ,akkor nagyon is értékes és ogyo- 
nosen megkövetelendő - mert Isten üdvösséges,kegyelmi tényoinek ma is 
megvan a maguk aktuális jelentőségük, - és Krisztusnak az emborhez 
való alapviszonya ma is változattlanul ugyanazi - A toxtus időleges 
formáinak áttörését végzi cl az alkalmazás és az érzéki bolsővé, 
szellemivé alakul át! Ne felodjük azonban,hogy a piotizmusnak min-dig 
csak az egyént szem előtt tartó "alkalmazása” helyott helyesen akkor 
járunk el,ha az e gye s t/is , mint a gyülokozet, az o gyház tagját tekintjük, 
nem pedig izoláltan. -(Ezen a ponton érvényesülhet bizonyos mértékbon 
az igehirdetésben az alapigónek mystiku3, allegorikus,symbolikus értolmo 
zéso ,ill.felhasználása is. )

Természete són fog óvakodni a homiléta attól,hogy a toxtus 
és a bonn foglalt tényok történeti jollogét elhomályosítsa,elmosódottá 
tegye. Az üdvösség müvének alapvotő tényeln \él teljesen olvetendő min
den symbolikus értelmezés. Legyünk tisztában azzal,hogy karácsonykor 
csupán arról prédikálni,hogy Krisztus "mibennünk" megszülessék,husvét- 
kor pedig arról,hogy Krisztus "mibennünk" “LIs foIt áraadjon és a tkp. 
tényt,azt t.i.hogy Ö értünk szül’otő 11" a Világra és értünk él, - nőm más 
mint a kor.ség megcsonkítása,amelynek követkozményo a gyülekezet élő
iének beteges megromlása. Azt mondhatjuk,hogy az allegorikus,symbolikus 
értelmezés annál kevésbé megengedett, minél közelebb ál üt 'az az illető, 
Krisztus életéből való tény üdvösségünk megalapozásához. Es annál 
inkább megengedhető,minél inkább olyanok azok a tényok,amelyek a Krisz
tusban valósággá lett kegyelem mognyilvánulásaként,hah -c-aként jelent-

/-~1 « -----^  Á l  40-4- 4 « -n né; ______ s m „ 1 " 4  ~onddal oriz- 
tényokké tó

köznek /pl,a csodálatos gyógyításoknál/; de Itt is f ,2. t S
ttól,hogy ezeket a tényeket hoImi belső /szubj, 
i ly en t  lássuk ̂ bennünk, .-no csak szimbólumnak tekintsük, mintha 

nőm is valóságos,nyi3vánosan megtörtént esotokről lenne i t t  szó!  Minden 
ann.i óg 1 a s zorü értelmezésnél és fölhasználásnál is a történőt! ténynek 

. Ja. re ál is " a la pn ak maradnia. No fö löd  jo sohasem a homiléta, hogy ő nőm 
költő, és igy nőm hivatása,hogy a fantázia /eszközeivel kiszinozzo a 
textusból! tényt , történőtet; - viszont no akarjon a Szontirás parabo
lá ib ó l ,  tanító j e l l e g  ü képoiből /a gazdag emberről,az utolsó Í t é l e t t ő l  
kapcsolatos dolgokból,amolyok formájuk szorint történetek!/ történetet
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alkotni!- Nőm lőhet az igemagyarázás mos tor keltaggé,még kevésbé játékká 
produkcióvá. - Holyoson állapítja mog Harnack Th./l.M.188.1ap/ 'Hegy az' 
önkényes allogorlzálás megfelelő gyakorlat és ,fantazia meglátó esetén 
a legkönyobb a dolog ozon a világon: - a tohotsége£&>b "szónok” számára 
állandó kísértést jolont,ho_gy a gyülokozetöt tetszetős s zelüanességokkol 
szórakoztassa, - a lusták számára podig,akik nőm hajlandók a textussal 
komolyan,lolkl odaadással foglalkozni,kényclmos nyugvó-párna ez iée 
az orodmépy,hogy igon hamar 'holttá" redikálja magát és gyülekezetét, 
amely hamarosan vissz-kiván ja az Ige ogyszorü magyar ázás át és alkalma- 
zasat .

Visszagondolva az imént mondottakra,kétségtelenül mog kell 
állapi tanunk,hogy itt valóban nehézségekkel van dolgunk,Lognyi Iván valóbb 
oz a nehézség az ótostámontumi toxtusok alapján történő igohirdotés*- 
nél,különösön,amikor* a homibtánál az a kérdés morül fel,hogy az elmé
leti /"tudományos"/ oxegozis alapján ujtostámontúrni kor.érte lombon hir
detheti-e az igét a komplott ótostámontumi textus alapján,amelyről az 
oxogcták azt állit ját ,hogy nem értelmezhető kér .vonatkozásban .

Ha a gyakorlati irásmagyarázat nem is adhat a toxtusnak más 
órtclmot,mint amit az óiméle ti magyarázat megállapított /természetesen 
nem vala molyik u.n.modern oxog.Iskolának a mogállapitása egyenlő a 
toxtus tárgyilagos értelmével!/ - mégis kétségtelen,hogy ogy sajátos nem 
kívülről bevitt,hanom tárgyi szompontot nézi azt az aáapigét,annak ér
tőimét és önnek a szomlélotnok az erodmónyo lösz az a tény,hogy épon 
a gyakorlati oxogozis során uj szin* aj vonás, szövődik belő az Írás 
jolontésébo,ill.ilyen lesz nyilvánvalóvá! Az igazán tudományos elméleti 
magyarázattal az alapigének azt az értelmét állapította mog,amőbái a 
kórdésos szövog osoménye nyilatkozata,akkor a maga korában birt; a 
gyakorlati irásmagyarázat pedig azt kérdőzi mog,hogy ennek az alpigé- 
bon foglalt ténynok,történetnek,életnyilvánupásnak mi az értéko,mi a 
gyakorlati mondanivalója ma a mi számunkra. - Az olméleti oxogozis az 
Írásnak önmagában való jolontését állapította mog, a gyakorlati oxogo
zis podig azt,hogy mi önnek a jolontésnek a kor.órtéke az életünkre va
ló vonatkozásban. Ezt az értékét megállapítja olőször a maga korához 
való vonatkozásában,azután ezt a történotilog mogállpitott gyakorlati 
értelmet alkalmazza a mi világunkra,a ami Se vélőtünkre. -

Homilotikai szempontból tohát arra az orodmónyro jutunk,hogy 
tkp.számunkra csakegy magyrr ázási mód van:a< gyakorlati,amelynek érté
kelő oljárása toszi alkalmassá az igohirdotés szolgálatára.

. / Itt is sküksógosnek látjuk hangsúlyozni,hogy mi az Otostá-
montumöt csakis annak üdvtörténeti krisztocontríkus értéke szerint hasz
nálhatjuk mint homilotikai anyagot! S no fölödjük,hogyha az ótost.ogyos
rószoiről egyik-másik olméloti oxog.iskola azt állítja is,hogy oredotük 
szerint sommikó'pen sem messiási jolllogüok és nincsenek semmi kapcso
latban az üdvtörténettel - őzökkel a véleményekkel szemben állítjuk ma
gának az ótest.zsidóságnak meggyőződését - aztán magánakhoz Ujtostámcn- 
tumnak idevonatkozó értelmezését. /Pl.Pál apostol a korinthusi lcvólbon 
mint látja az Oto'StVosoményeit .Vagy pl.gondolunk Mt.Ev.nak arra a sok-sok 
megállapítására: "mindez pedig azért lett,hogy beteljosodjék a próféta 
mondása,aki igy szólt" stb. - és az Ur Jézus szaváról ne feledkezzünk 
mog:"Ti tudakozzátok az Írásokat /ótost/,mort azt hiszitek,hogy azokban 
van a ti örökélototok - és ezok azok,araoly'ek bizonyságot tosznak rólam 
/Jn.5:39/".Vemül gondoljunk az emmausi tanítványok porikópájárak ótest. 
értékelésére!/ ' :

17§.Az igehirdetés az ogyház istontisztoleti
fi J

élotóbon.
m rl. **

Annál a bolső alapvető összefüggésnél fogva,amol yben a 
Szontirás és az igehirdetés állés anK ilyen jolntősógo van az igének, 
mint kegyelmi-eszköznek a kor .evangélikus is tón tiszte létben - szükséges, 
hogy homilotikánk ittoni összefüggésében is érintsük az igehirdetésnek 
ilyon jolontőségét és megállapítsuk hoiyét azogyház istentiszteleti 
életébon. Mig a liturgia tkp.sajátos részoiben az egyház hite mindig 
a közös és önmagában állandó változatlan jellegében és mofopatornaiban
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jelentkezik - addig a kor igazság ill.az egyház hite causalis és indivi- 
d u á M  vonatkozásban és. aktualitásban kifejezését épon a kor. is tentisz-

f/
n

ni

tolot homilotikai moiieiiumaiban alkotja inog.
A kor.istentisztelet tőkéié tlon,hiányos volna,ha akkár csak 

z ogyik a kát csak a másik alkotc olom volna bonno fellelhető és akár 
ogészon a liturgikus adottság,akát podig ogészon ahomilotikus,pneumati
kus spontanitás- jdominálna benno. Amint hibásnak kell minősítenünk az' 
istontiszteloti élotot akkor,ha a .liturgikus cloih hiányzik belőle,ill. 
ha a liturgikus olomokbon is az individuális momentum kozd órvéiyesülni, 
/pl.az u.n.olhomiletizált imádság-roncsok*/ és égésű istentiszteleten 
valami konotttoljós ,vagy épon rototikai hang lösz uralkodóvá - épon 
úgy olhibázottnak tokintjük azt az^állapotot,amikor az istentisztolot- 
bon a homilotikai eleme"t is liturgikus módon akarják oloirni, ill .'mogköt- 

Amint nőm igazi liturgia a szabad,totszésszorinti használatra 
összogyüjtütt imádságok,stb,u.n.agenda könyvo,epen úgy holytolon vol
na,ha kijelölt posztillákkal akarnák pótolni a viva vox ovangolii-t 
az istontisztoletben !

Az igazi,élő ogyház ügyekkor létoző és lövő valósé^ A hamis 
egyházat őzzel szombon vagy a kizárólagos stabilitás,vagy podig az a má 
sik szélsőség jollomzi,hogy a minden áron való '’ha.lJdás” thoorotikus 
fogalmának mo gvalósitásábán látja élő tfoladatát. Mi a kettőnek egymás
hoz való helyos viszonyában látjuk az ogyház igazi élotirányát,útját a 
állandó roformációs folyamat olovcnségének biztosítását Mt.ov.13.12,és 
Jól.3:11! ”Nur woil sió hat,wird ihr gogebon und sió kann nur so nohmon, 
wio sió hatiabor sió muss auch nohmon und halton zu könnon.was sió hat” ! 
/Th.Harnack:£/’Mí 158./ - Ennek az igazságnak koll meggyőződésünk szerint 
megnyilvánulnia az is tont i íz teleti élotbon istmeg koll lonnfco bonno 
organikus összefüggésben a már létezőnok,rolativo befejezett változat
lan .liturgikus olomoknok - 6s az ozon az alapon létesülő,fejlődő,tehát 
szabad,spontán egyéni módon megnyilatkozó homilotikus olomoknok! Terme 
szó toson nőm kizárólagos ellontétokről van itt szó;a prédikáció is csak 
a már moglovő kor.igazság birtokában tud oloven alkotássá lonni és a 
liturgiánál IS—magában kell hordoznia a fojlődós,alakulás lohotőségét, 
bár sokkal nagyobb időszakok is szükségosok ehhoz azogyház életében.
A stagnáló,az intézmény3 zorüségbe bolomerönfcődő fe le keze t, amely magát 
befő jo zo ttnok, tökélo tosnok és csalhatatlannak tartja tkp nőm ismor 
öistontiszto le ténok organizmusában gyülokozoti igohirdotes t ,caak idősza
konként bizonyos oktató és evangeliaáló népmissziós prédikációt,viszont 
az olyan vallásos közösség amelynek legfőbb és álíhadó alapelve az 
"reform” és a "reformálás ,tkp.nem ismer liturgiát. Az listenemberi 
egységnek a felbomlása mindegyikben szükség képen elfajulásra vezet.

TH.Harnack óta szinte állandó an visszatérő kérdés lesz a 
gyakorlati theologiában,ami már Schleiermacher óta, mozgatta a homilet 
tikát,vajjon a prédikáció,mint a kér.istentisztelet szerves része 
tartalmilag a sacramentalis,vagy a sacrificialis elemekhez
tartozik-c? Nyilvánvaló,hogy alapvotő módon és mindorrél inkább az is- 
tentisztelet sacramentum /donum divinum/ ölöméihez tartozik a prediká- 
Ciójmég podig azért mert igehirdetésemért Isten igéjét hozza. Ebbon a 
tárgyhoz kötöttségében van meg cgyodüli jogosultsága a kor.istentiszte
letben ! ̂ Amilyen mértékben valóban az igét hirdeti a kér.prédikáció,ab
ban a mértékben alkalmazható rá,hogy "sacramentalis” jellege van.Isten 
igéjének a birdetése:a /^Krisztusért bűneinket megbo esátó , igaz ságot és 
életet ajándékozó Isten kegye Imiének .a hirdetése.
Ez a magva,középpontja minden kér.predikációnak.Mint a bűnt megbocsátó 
és életet ajándékozó Isten igéjének a hirdetése válik a verbum predica- 
tum egy hatalmas absolutio goneralis-sá. - Viszont nem szabad megfeled
keznünk arról,hogy a viva vox evangelii épen az egyházi hivatal vise
lőjének kér.személyisegein aí jelentkezik - és ha erre gond ólunk, akkor 
félre ismorhote tlonül előttünk áll a prédikál iónak "sacrificalis” jel
lege is. Síenki jobban nőm hangsúlyozta Luthernél az igo sacramentalis 
jollegét és mégis tőle halljuk:"Wonn ich prodigo,so opforo mich,tuo ich 
es userom Horrn Gott zu . Lobé,auf dass ich habé dass Morgcn und
Abondopfcr.... und ist cin jogliches Prodigon das höchsto Opfor...
Denn wonn mann rocht predigt,so muss mann unsorn Horrn Gott lobon”.-, 
vagy: Dió Prodigt dós Elvangolii ist sacrifitium laudfis ,dasr ist óin



Dankopfor,damit wir be’ronnen und Gott dankon,dass wir dón Schatz soines 
Worts von ihm habon'.'

Az-latontisztelotbon történő prodikáció sacramontalis éa sacri- 
ficialis jellege egyrészt arra figyelmezteti az igo szolgáját,hogy mi
lyen nagy fololőséggol kell visolnio hivatás át,másrészt podig azt is 
mutatja, hogy a gyülekezeti toljos istontisztolotből a vorbum prodicatum 
nőm téphető ki,szükség van rá. A loctio és crodo közt álló holyo is 
•mutatja jolontoségét a kor.ov.istontisztolot organizmusában.

Itt is hangsúlyozzuk azonban,h®gy az istontisztolo t korotébon 
lefolyó igohirdotésbon az ogyház igohirdotő munkájának csak egyik mun-r 
kakörét látjuk és megléte egyáltalában nem akarja fölöslegessé tenni 
pl.akár a tomplomon kívüli igohirdotést.akár podig a tomplomban lefolyó 
bibliamagyarázatokat /bibliai órákat/,amolyoknek céljuk,hogy a Szontirás 
lelki világával mogismio.rtosso és a biblia öntudatos használatára megta
nítsa a gyülekozotot.Itt a tanító olom lesz az uralkodó,mórt a cél a 
toxtus -.mig a gyülokozoti istentisztelet igohirdotésébon a toxtus:épon 
alapigo.
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18§. Az igohirdotés és az egyházi év.

Abból a szoros és belső összefüggésből ^melyben az ov.igohirdet 
tés az egyház is tontiszto lo ti életébe bolo tartozik, .követ ke zik, hogy 
a z igohirdo tés anyának a gyülekezőt elé tárásában bizonyos liturgi
kus rondet tartsunk. Az igehirdetés anyagának ez az elosztásasa prédi
kációnak a liturgikus meghatározottságában ,legközvot lenebbül az egyházi 
évhoz való alkalmazkodásában jelentkezik. , •

Az ov.is tontis ztelo t korotébon történő igohirdotést gollogzoto- 
son meghatározza az ogyházi év. /Az ogyházi év kialakulását és- organiz
musának vázolását lásdd: A liturgika 16§.-ban a 72-76 .lapjain./-

• Itt csak azt hangsulyozzuk,hogy nőm helyeseljük az oghyázi év 
u.n."ünnepi” és "ünneptolon" félévre való kotté osztását,hanem megóvva 
annak ogységét szólunk karácsonyi.húsvéti és pünkösdi ünnopkörről. - 
Azután - tartalmi szompontból! - podig azt emeljük ki nyomatéskosan,

lokt./ omlékozéssé ,hanom az üdvtörténet istoni drámáját látjuk az 
ogy házi évben,ill.ünnopoiben ,amint az a Jézus Krisztusban lett váltság 
alaptényoit és lelki javait újból és újból személyes megragadásra és 
elsajátításra jolonti mog é.s kinálja fel az egyházban a hivek gyüleke
zetének. S arról som ha Ugathatunk, hogy amint az igohirdotés számára 
belső - ookonomikus rendező erő és erőforrás az egyházi osztondőbon 
való élés és az egyházi esztendőhöz igazodó igohirdotés,úgy különösen 
is fontos föladattá is válik c z .valahányszor a gyülekezet életében hát
térbe szorul az egy házi év és jclontkozik az élőt s®cularizálása ab
ban a vonatkozásban,hogy mindinkább a polgári év lesz mérvadóvá ahelyett, 
hogy az ogyházi év szabná mog .határozná mog hivoinok a kogyclmi időbon 
való roális bonnélését. -

Az u.n.nagy - ünnepi igohirdotésbon ogészon magátólértotődően 
áll a contrumban a kérdéses nap történőt! üdvtényo.anélkül az ónban,hogy 
az ogyos ünnopok speciális jellogénok túlhajtott hangsulyozááa elszi
getelné,vagy podig egyenesen szomboállitaná a kor.üdvigazság tényoinok 
szervoson összotartozó momentumait. Jézus Krisztus születésének a je
lentőségét nem korlátozhatjuk karácsonyra és a feltámadt,élő . Üdvözitő 
nomcsak husvétkor akar igehirdetésünk centruma lonni! - Azután épen a 
nagyünnepi igohirdotést fogja ogészon természetesen az igének az a ho- 
lyos ov .értolombon vott sacrificalis vonás a is ,amoly a kogyolmos Isten 
nagyságos csodamüvo előtti mogalázkodás és hálaadás szivboli áldozatá
ban jolo-ntkozik és az adoratio.az irnádás hangját voszi magára és igy 
valóban himnusszá lösz. - Az ogyos ünnopok karaktere jolontkezik még 
az ünnopot előkészítő és bofojoző egyházi időszak igohirdotésébon is, - 
amelynok ugyancsak közre kell működnie abban,hogy az "érettünk" - 
"mibonnünk" - ké válhassók!

A/ Az ogyházi osztondő s egyúttal anmk olső únnopköro a kará
csonyi ünnepköre ádvent I.vasárnapjával kezdődik. A prédikátornak az
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ádventi igehir ütésben nem szabad figyelmen kiv ül hagynia .ezt a 
tényt: .ádvent ideje egyrészt az egyházi év kezdete.másrészt pedig ka
rácsony előkészületi ideje. Adventus Domini - végső sorban azegesz 
egyházi esztendő! A négy vasárnapot magában foglaló ádventi szent idő 
reménnyel teljes bünbánatnak és várakozásnak az ideje,mint karácsonyi 
utegyengetés , - az eljövendő ádventi Király méltó fogadására való fel
készítés az igehirdetés feladat. Advent ideje /"az idő teljossége"/ön
magában is utal a Megváltó eljöttét megelőző idő várakozáséra és bennün
ket is várakozással és vágyakozással tölt el,megs^glpltatva lelkűnkben 
magunkba szállás idejéb az egyház énokénok kérdésé t:miként fogadjalak,
világ Megváltója?" - ' '

Az ádvent. iüeje arra., is figyo Íme zo tót, hogy bizonyos vonatkozás
ban /az üdvösség teljességre jutása.Isten országának teljességében 
való mogvalósulása szompontjából/még mi is,Is tón népe és gyülekezet is 
a rész-szerint-valóság ,a roménység és várás- állapotában vagyunk.
Isten országa még csak valósul,de még nem lett nyilvánvalóvá a maga 
csőségében,nőm jutott teljességre.Épen ehhez a teljosségro. jutáshoz 
szüksegos Krisztus újra jövetele . S ezt az Ö nagy újra jövetelét készíti 
ölő raos.t a kogyolom id ■ jén,sz untelonül jőve hozzánk igéjébon és szentsé
geiben .Minden uj egyházi év Krisztus hozzánk jövetelének uj kegyelmi 
ide jo .amelyre nagy szükségünk van ..mert mi ideiont a földi életben mini
dig csak "kezdők" vagyunk,akik csak akkor maradhatunk Krisztusnál,ha Ö 
újból és újból jö hozzánk./gratia praevenions/!, - É.s igy mi is hozzá 
mohé tünk. - Ebből a meggondolásból szinte magától értetődően törnek elő 
az advent-mindenkor aktuális kérdéseithogyan ragadhatjuk meg az eljött 
monnyei Királyt,- hogyan kell ^fogadnunk a Hozzánkjövőt,hogy mogáll- 
hassunk majd az Eljövendő előtt? - A közolgu karácsonyra való. várakozás
bon ozok a kérdésoka zt jelentik,hogy mit kell tennünk,hogy karácsony 

/És atöbbi ünnepi üdvtényenok/ áldásaiban részesülhessünk?! A kegyelem
re való ráutaltságöt,az üdvösség szükségér^tét kell az igehirdetésnek 
fölkel toni ,hogy a bünbánat f olébros ztésévcl ,a kogyolomro való rászorult
ság tudatosításával olvégczzo méltó .utogyongotését. -

Mig az ádventi vasárnapok evangéliumai Krisztus oljövotolénok 
és a Megváltó személyének jelentőségéről szólnak,addig az opisto'lák a 
folénk fordult,a. hozzánk jövő istoni kogyelom eIkötelezését tárják 
elénk. - Holytolen ,az ég é az ádventi idő igehirdo tésc ,oly an egyforma 
ádvonti "hangulat" színezését /készülés a karácsonyi örömre/ mutatja; - 
hiszen :a perikopák olyan változatosságot biztosíthatnak igehdotósünk1* 
nők,amelyben valóban újbóli átélésro .felkínálva kaphatja a gyülekezőt 
mindazt a lelki mozgalmasságot,amoly a hozsanna és Kor.János bünbánat- 
koresztségre intő prédikációja közt jelentkezik:"A fejsze immár a fák 
gyökeréro vettetett".-

Ádvont I.vas árnapjának,azonkívül,hogy mint 
IJr jövotclét meghirdeti,-- sajátos oszmoi tartalmát
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össze:"FoIhivás,az . álomból fel koll serkennünk es_ M fi •

az ujev első napja 
ebbon foglalhatjuk 
a hozzánk jövő Ur

az

elé kell sietnünk,hogy Öt befogadjuk es folöltözzük'.' - Valami szent 
öröm szolid fényo ragyogja be az egyház élő tót ezen a napon,mert most 
kél o. "Nap" .amelynek fényében a mi bolső.és külső omberünk mogajulhat.
Az .éven gólium, Mt .ov .21:1-9 . Jézus bevonulási Jeruzsálembe ,azt hirdoti: 
az Ur jön gyülekezőhöz alázatosan, limo a te Királyod ,telve kegyelemmel" 
és ozzol már önmagában is figyoImzc. ut méltó fogadására. - Az epistola 
pedig: Róm.13:11-14.negatív és^pozitiv vonatkozásban felelotet ad erre a 
kérdésre,hogyan fogadjuk a hozzánk jövőt,hogy mogállhassunk az Eljövondő 
előtt? - ' -

A második vasárnap pedig egyenesen arról a nagy napról és a reá 
való várakozásról s zól,- amely napon Ítélet tartásra jön vissza az Ur.
Az evangélium Lk,21:25-36.azt hirdeti:^mo a te Királyod jön majd nagy 
hatalommal és dicsőséggel! - Az Ítéletre való eljövetelének napját jo- 
lok és csodák előzik meg>» Az a nap a harag és megsemmisülés napja. Krisz
tus ollonsógoi számára,de az egyház szent bizonyos ággal és boldog remény 
seggel ömöli fel tekintet ét .hiszen nincsen,nem lehot nagyobb boldogság 
a^számára,mint szomtől-s zömbe látni és egészen birni azt,aki az ő vált-, 
sága.^- Az epistola pedig RÓM.15:4-13.az ótostamontumi jövendölés cél
jára és jelentőségére utalva megmutat ja, hogy beteljesülésében mint di
csőül t meg Isten igazságossága a zsidókon,irgalmassága pedig a pogányo-



sakodó állapotárx és hűséget követel. Az evangélium Mt.11:2-10. a fogság 
bán levő Kor.János ajkán szólaltatja meg a kérdést:Te vagy-e aki eljö
vendő?,hogy magától az Űrtcl kapja meg a nyomorúság bilincsei közt síny
lődő egyház a feleletet:én vagyok a megígért Messiás,ne tévesszen meg 
a külső látszat, a világ gúnyolódása.Ilyen értelemben óv a külső lát
szat szerinti Ítélkezéstől az epistola „J.Kor .IV,: 1-5.,amely a nyomorúság 
'.völgyén való vándorlás idejét hit tel, hűséggel és türelemmel kivánja 
betölteni. - Advent első vasárnapját úgy is szokták jellemezni,hogy az 
Krisztus testbe jövetelét /megtestesülsét/,- a másodikat, hogy az Ítélet
re való eljőve telét,a harmadikat pedig úgy,hogy az szivünkbe való eljö
vetelét kivánja demonstrálni. - Advent negyedik vasárnapja karácsony kü
szöbén állva hirdeti:-"az Ur közel!" Az evangéliumban,Jn.1:19-28,az 
ut egyengető szava hangzik fel újra: "'Köztetek van ,akit ti nem .ismertek, 
aki utánam jő,aki előttem lett,kinek én nem vagyok méltó..." - 'A Kér. 
Jánoson át Mózesre és a prófétáira való utalás,illetve a velük való 
összefüggés következtében mint előkészítő vasárnap /"dominica praepara- 
tionis" !/ kapta ez az evangélium Tertulllanustói a "praeludium incarna-

az Ur közelségébőltionis nevet.. - Az epistola pedig, Filippi IV:4-7. 
fakadó örömnek a kifejezése.

Ezekre az ádventi vasárnapokon történő igehirdetésekre ké
szülve ,sohase feledkezzék meg a prédikátor,hogy a bibliai mellett ki
nyissa az az egyház énekeskönyvét és a mi ádventi énekeinkrmélységébe 
imádsagos szívvel elmerüljön. - A régi egyházi énekköltők benne éltek 
az egyházban és a kegyelmi idő különböző sajátosságainak megfelelő han
got és tartalmat mindig jól eltalálták.- Megjegyezzük még az ádventi 
igehirdetésre nézve,hogy a vasárnapi prédikációkon kívül különösen 
alkalmas ez az időszak hétköznapjaiban is,hogy a reggeli és estél! is
tentiszteleteken bőségesen megszólaljon a verbum praedicatum,amikor is 
az Otestámentumból különösen Esaiás,az Ujtestámentumböl pedig "a Lukács 
féle protevangelium,illőtve általában azok a részek,alkalmasak az ige- 
hirdd tés alapigéiül,amelyekben az adventus Domini tényei . és ember-esz
közei lépnek elénk;/Zakariás ,5rzsebe t ,Ke"r7 János ,Sz .Mária; - v .ö .pl .Luther 
"Magnificat" homilia-sorozatát!/.-

A karácsonyi ünnepkör centrumában karácsony ünnepe /incarna- 
tio \/áll9 /dec.25./,amely angyal ajkáról hirdeti a nagy örömöt az egséz 
népnek,hogy a világ Magváltója megszületett.A karácsonyi igehirdetés el 
sősorban ennek az Isten Pia testbejövetele feletti, boldogító örömnek a 
szolgálatába álljón,feltárva annak a szent születésnek,titokzatos üdv- 
tény nek megmérhetetlen áldás át.A karácsonyi igehirdetés ne átallja egé
szen határozottan és világosan a gyülekezet szeme elé állítani:mint lett 
Isten emberré,mint alázta meg magát Isten Fia,hogy mi Isten gyermekei
vé lehessünk,bennünket magához emelhessen és isteni életének részeseivé 
tehessen;raint lett szegénnyé,hogy mi szegénysége árán meggazdagodjunk, 
mint jött el Isten hozzánk egészen közel az incarnatio .révén,nem vet
ve és nem szégyenelve bennünket Krisztus ,az'F'sem,hogy te stvérünkké le, 
gyen! Ne feledkezzék meg azután a karácsonyi igehirdetés ennek a napnak 
a jellegéből hangsúlyozótuan :iemelni azt az igazságot,hogy az incar
natio alapja és feltétele a mi üdvösségünknek, az omborvilág uj.jászüle- 
téséneTF) - úgy hogy mi“*csak akkor örülhetünk igazsán karácsony örömének, 
ha tudjuk,hogy mindez ér bünk lőtt.

A régi egyháznak kar,ünnepén három ünrepi síétnntis ztelote 
volt/' a/éjfélkor - evangeliuma:Lk.2:1-14.és epistola Tit.2:11-15;témája 
Krisztus születése és áldása..- ;b/ ha inaiban,evangéliuma Lk.2:15-20, 
epistolája:Tit.3:4-7,témája a világ világosságának felkelte, - amely a 
Szentlélokkol megmutat ja ma is az emberekhez •' .. .való jovoltát és az 
embereknek Hozzá vozotő útját; -c/délelőtt: evangéliuma Jn.ltl-14.opisto- 
léja:Hobr.1 :1 -1 2 ,témája:Krisztusnak,a teptté lett igének örök isten
sége!! Az igo testté lőtt Krisztusban.aki az Iston dicsőségének visszatük
röződése és lényegének képmáda";!// - A karácsonyi igohirde tés alaphang 
ja - ombori vonatkozásban - az Iston szorototénok és kegyelmének e nagy 
csodájáért való hálaadás,amoly mindig magával hozza a méltatlanságból 
fakadó mélységes mogalázkodást.Meggyőződésünk szerint hóm szükséges a
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szont estén,doc.24-én este tartandó istentisztolotón is a verbum prae- 
dicatum-nq.k mogszólalnia .sokka^L me^felolőbb9ha énekbon ,loctiokban /Ötöst, 
jövendölés.evangélium és^opistola es pszalmodia.'/ a maga objektiv iste
ni adott ságion re ;yog bole. karácsony éjjelénél misztériuma a hivok lei
kébe. Ahol pedig a szontosti vesporán kívül;a regi.kor.tradícióhoz yisz- 
szatérve éjfélkor is tart is tontisztelotet a fő istentisztelet rendjjé- 
vol az ogyház a. rövid ünnepi prédikáció igyekezzek hangban is megköze
líteni a'kar, evangélium angyal,ajkáról, megismert fenségét és az adora- 
tioban csúcsosodjak-ki mondanivalója'. - Megjegyezzük m=g,hogy kar. 
u.n.Tl'.napja eredőtilóg István olsc vértanú omlékéhek volt szentelve, 
azzal az eigondoláss'ál ?ho’gy a karácsonyi evangélium éle tté válásának utjá 
mutassa mog az első vértanú hitvallóban.Evangéliuma:Mt.23:34-39 /"iston- 
kövotoinok sorsa ezen a világon*'/, “ epistolája podig:Act.6:8-15,7:54- 
60 /István, bizonyságtovése Krisztusról és vértanú-halála/. - Szükséges
nek tartjuk megjogy-ezni,hogy karácsony ünneplése eredetileg - az egy
házi év kidlakulásakor - nyolc napon át tartótés h harmadik napon a 
szerotott tanítványról,Jánosról volt mcgomlékozés /Erang.:Jn.21:19-24/.- 
A nagyünnepeknek három napos ünneplése aránylag későbbi,- a Tcinitas- 
dogmának az istontisztoleti életben való érvényosülés atán~következik 
bei A "felvilágosodás" óta megelégesznok két nappal is. Ahol megvan a 
mindennapi istontisztelot,ott természetesen megszólal az egyház igehir
detése a régi perikópák alapján.

A karácsony nyolcadába /hetébe / eső u.n. karácsony utánni 
vasárnap evangéliuma /Lk.2:33-40/ a joruzsálemi templom kegyeseinek 
bizonyságtételén keresztül,a Megváltó földi sorsaként már most fel
lebbenti a jövendő fátyolén a keresztről, az epastola pedig /Gál.4:1-7/ 
az idők teljességében eljött,értünk emberré lett isten Piának váltás. - 
müvét ennek legszemélyesebb áldásában:istenfiuságunkban állítja elénk. - 
Mga akarácsony nyolcada /az u.n. aj esztendő"/ "festum circumcisionis 
domini" és ezzel kapcsolatban Jézus szont nevének is az ünnepe.Sajnos 
ennek a napnak az egyházi jellege legtöbb helyen nemcsak a gyülekezet - 
ben,hanem az ige szölgáiban is elhalványultjAz evangéliuma:Lk.2 :2 1 ,epis
tolája pedig eredetileg Tit.2:11-15,később /a reformáció után/ Gál.3: 
23-29; - az a Megváltó személyének titkába,ez pedig váltságmüvének,a 
törvényro következő kegye 1 im villának uj életébe enged bepillantást. - 
Nem hangsúly ózhatjuk elégg az igehirdető munka számára is,hogy jan.l.- 
ne m"uj év" nekünk. Az egyház uj éve ádvont első vasárnapja volt. - 
Epén igy nem az egyházi ev napja,még kevésbé "ünnepe" az u.n.ó-év osté- 
lyo,vagy Szilveszter napja,amelyet az incarnatio tényétől irtózó nyárs
polgári kor.ség uj "gondviselés"-hite alkotott a szent este és a kará
csony éjjel pótlására. - Jan.1.légjobb,ha annak egyházi jelentőségében 
történő igehirdetése révén egészen rövidem,minden szentimentalizmus nél
kül utalunk arra ,hogy Isten népének minden földi,múlandó változás között 
szont bizodalma és bizonyossága a Jézus szent neve,a Jézus kegyeim^! - 
Dec.31.-én este pedig vigyázzunk,hogy se az ó-év-esti istentisztoluttel, 
sem pedig magával az ebben lefolyó prédikáció segítségével ne csinálj 
junk abból az órából ünnepot,amely csak bünbánatra való alkalomlehot.
A mai viszonyok között,amikor a logtöbb városi gyülekezőikben ?amikor 
már ott tartunk,nogy a fényes kivilágitásu "szilveszteri istontiszto- 
lotnek" kiegészítője a szilveszteri bál és a másnap reggelig való "mu
latós",- az Isten kegyelmére való méltatlanság és az C hossz uti3r*éséért 
való hálaadás mollott,tehát hangsúlyozottan szólaljon mog a bünbánatra 
hivó ige:"Térjünk vissza az Úrhoz!1’.-
u ■> .i ’ A. .karácsony-nyolcada utánni va sárnap,/u.n . "újév utánni-

vásárnap"/evangéliuma,Mt.2:13-18,ill.23, már a gyermek -Jézus életében 
megmutat ja, hogy mennyire beletartozik abba'á megaláztatás és szenvedés, 
■amelyet övéinek,a Hozzá tartozóknak egés'zonld vértanúságig menő hűség
ben is vállalniok kollár- smig az.epistola /I .Pét .4:12-19/ úgy állítja 
elénk -a Krisztus szenvedéseiben való részességet, a Krisztusért való 
martiromságot,mint az ö dicsőségében való részesség bizonyosságát,amoly- 
• ért jó reménységgel dicsőíti a hivő lélek Istent.Megemlítjük,hogy 
snnek á vasárnapnak a porikopaiként' nálunk általános lett,mint evangélium 
VIt.3:13-17 , Jézus megkeresztelése ,• amelyben ugyancsak önként vállalt 
ilázatossága^áll előttünk és mint opistola I.Pét.3:20-22,amely a koreszt- 
íég szentségéről,jelentőségéről szól,annak ótest,típusán keresztül.
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Vizkoreszt Vizkoreszt /Epifania,theofania/ősrégi ünnepe január 6 -án, 
erődet© szerint kelőt karácsonya volt. /Krisztus születésének és mogko- 
rosztelésének ünnepe/,maid a IV.sz.tól Krisztus dicsőséges megjelené
sének, az üdv egyetomosségénok az ünnepeként ülte meg az egyház. A nap 
témája: a világ világossága mindenek számára felragyogott,ebben a vilá
gosságban kell járnunk!- Evangéliuma:Mt.2:1-12, a napkeleti bölcsek,
Kris ztus isteni dicsősége ekkor jelent meg _ az egész világ,a pogányság 
száméra is! - Epistola:Esaiá3 60:1-6; - az Ur dicsőségének a Sionon való 
folragyogásáról szól.A fénynek,a világosságnak ez a szépséges ünnepe 
méltán lett az egyházban a missziónak a napjává is,hirdetve a Krisztus
ban megjolont üdvösség egyetemes jelentőségét és rendeltetését. - A ra
cionalizmus sok gyülekezetben eltörölte és kálvinista behatásra több 
magyar gyülekezet manapság se üli meg főünnopkéntj - Feltétlenül helyre 
kell állítani Vizkoreszt teljes ünnepi jelentőségét és ebből a munkából 
elsősorban az igehirdetésnek kell kivonni© a maga jó részét.

A rVizkereszt utáni vasárnapok konkrét vonatkozásokban 
ugyancsak ezt az epifania christi-t szolgálják:- az értünk szolgafor
mát öltött Messiás Isteni dicsőségét mutatják meg földi életében. S a 
’ Vizker.utáni vasárnapok perikopáiban mindenütt /elsősorban természete
den az evangéliumban/ ez az Ö isteni dicsősége mutatkozik meg. - Az 
első vas.evangéliuma Lk.2:42-52,az ótest.szent helyen mutatja be az 
Urat, - az epistola pedig Róm.l2:l-5 a kor.ember lelki templom szolgá
latáról, az életünk istentiszteletéről szól. - A II.vas árnap Krisztus 
dicsőségének a megnyilvánulását a családban mutatja be:evangélium:Jn. 
2:1-11 /"Jézus jelenléte megszenteli a családot"/,az opistola:-Róm.12: 
6-16 - pedig azokat a követeléseket állítja elénk,amelyeket /hűség és 
szeretet/ a kisebb vagy nagyobb közösségekben való élet egyaránt meg
kíván. - A III.vas.ugyanezt a dicsőséget mutatja meg Krisztus hatalmá
ban, mint ez az emberi nyomorúság közepette is tud hitot teremteni,fel* 
ha3znalva azt a benne való hit erősítésére;evangéliumit.8:1-13,-a 
bélpoklos és kapernaumi százados szolgájának raeggyógyitása, - az opia- 
tola pedig Róm.12:17-21,témája:a gonosznak a lelki élet területén áxtá
lában az életünkkel, a "jóval" való meggyőzése. A IV.vas.üzonete arról 

szól,hogy Jézus dicsőséges hatalma mint segit a bajban,emberi elhagyott- 
ságban;evangélium:Mt.8:23-27,Jézus lecsendesiti a tongert;ep,Róm»13:8- 
10, a Krisztus mentő szoretétét megtapasztaló embernek egyetlen élet
törvényéről szól. - Az V.vas.Krisztus dicsőségének a megnyilvánulását 
mutatja meg az Ö igéje révén,amint ezzel megtartja ,összetart ja ■ "Övéit; 
venagelium:Mt.13:24-30,a búza közé vetett konkolyról,- epistolája Kol.
3:12-17,pedig a bennünk életerővé lett krisztusi szeretet testvérisé
get teremtő,testvériségben összekötő hatalmáról szól.- A VI.vas.evan
géliuma a mustármagról és kovászról szóló példázatban /Mt.13:31-35./ 
tárja elénk Krisztus országának növekedését, az opistola I.Ihess., 1:
2 - 1 0  pedig az igének az apostoli szolgálattal gyülokozetet teremtő ere
jét, igét befogadó,hivő - érte felelőséggel viseltető gyülekezet - igét 
tovább vivő szolgálatát állítja követendő például elénk, - /ehelyett a 
perikopo-pár helyett szokásos a transfigurttio christi evangéliumát: 
Mt.l7:l-9-et /esetleg 13-ig/ alapigéül venni ezen a napon,amely a meg
dicsőülés hegyén mutatja az Urat, és hozzá epistolának:II.Pét.2:16-19 -/ 
/ill.2 1 .-/ -ot,amely az igére,mint a sötét helyen világitő szövétnekre 
irányítja a figyelmet,"mig nappal virrad és hajnalcsillag kél fel a
szivünkben./

A vizker.utáni vasárnapok mint a karácsony -ünnepmutószaká- 
nak idejébe .esik egy biblikus Mária-ünnep:febr.2,-amelynek a megülését 
csak az utóbbi két-három generáció alatt pusztította^ki a "modern prot 
igen sok magyar gyülekezetünkben. - Mint a gyermek Jézus templomban való 
bemutatása,illetve Mária tisztulásnak napja tkp.Krisztus ünnep és mél
tán tekinthető /evangéliuma:Lk.2:22-32, "Nunc dimittis" és episto
lája: Mai .3: 1-4 alapján/ a kinyilatkoztatás teljességének előkészítésé
vel és megvalósulásával a karácsony befejező ünnepének.

Az egyházi év második ünnepköre a húsvéti ünnepkör,amelynek 
központja Krisztus dicsőséges feltámadása.Az élén álló septuagesima és 
sexagesima vasárnapok neve is mutatja,hogy itt már előre tekint az egyház 
a nagyhétbe és onnan,a husvéttől számítja az időt. - Egyesek még a ka
rácsonyi ünnepkörhöz számítják ezeket a vasárnapokat,mi átmenetet lá
tunk bennük a nagyböjt időszaka felé.
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\ Hetvened vasárnapja / a név a husvét előtti negyven napos böjtölés keleti 
számit ás ával van kapcsolatbani/evangeliuma a szőlőmunkásokról /Mt .ev. 
20:1-16./ és epistolája a romolhatatlan koszorú elnyeréséért való ...versen; 
futásról /I.Kor.9:24-10:5./ szólva azt az igazságot állitja elénk az^Is- 
ten országában minden kegyelem és oz a kegjaLem. minden erőnket,az egész 
embert igényii.Hatvanad . /as.pedig a magvetőről /ill.négyféle szántóföld
ről/ szóló evangéliumával - Lk.8:4-15 - és az ige szolgájának osztályré 
szül jutott fáradalmairól és életvoszedőiméiről az apaetol "dicsekodóse- 
iről” szólva /lI.Kor-11:19-12:9 a loghosszabb opistola/ Isten Országának, 
az igének e világban való sorsát szemlélteti. Ötvoned vasárnapján 
/"Esto mihi" nőve Inftítfc>oá»4rafî ;ól/ a tkp.nagy böjti időszakot megkezdő 
hamvazószerda - hoténok az élén álló vasárnapon már a passió útjára in
duló Megváltót mutatja meg nokünk,aki maga hirdeti meg bekövetkező szen
vedését /Ev.:Lk.l8:31-43/miközbon önmagáról mogfolodkező szoroteténok 
bizonyságaként a jerikói vakot meggyógyítja /itt csöndül fel a"kyrie 
oleéson/:Jézus,Dávidnak Fia könyörülj rajtam/ az opistolában pedig - 
I.Kor.13:1-13 - amolynél alkalmasabb valóban nem korülhctott vdna orro 
a napra, a szorotot himnuszában azt az isteni szorotot mintázza elénk 
az apsotol, - akinek útja a golgotára vezet és akinek útja kövotésro 
hiv bennünkot.

A hamvazószerdával megkezdődő nagyböjti időszakba hat vasárnap 
ősik. Tkp.helytelen böjt 1.2.3.stb.vasárnapjáról boszélni,mcrt a vasár- • 
nap ókor.értékelés és felfogás szorint nőm tartozott a böjtbo,hanom 
mindig örömnap volt.Sokkal helycsobb vagy a latin nevükön nőve zni o napo- 

v kát,ha a gyülekezet ismeri o nevok orodo tét, vagy _ -1 . 2  .stb .vasárnap 
"a böjtbon " mognovozést alkalmazni rájuk. Mint már a porikópa-ronszer 
kritikájánál Is érintettük,ezoknok a vasárnapoknak a szontigéi általában 
nem foglalkoznak a pás sióval,ha nem Krisztusnak a ..harcát mutatják m'©g 
az Ördöggo 1 is az élőt sötét hatalmasságával./Történeti kialakulásuk, 
porikopául való felhasználásuk a katachumenatus oxorcizaló aktusaival 
volt kapcsolatban!/ Ilyen vonatkozásban szól Invocabit vas./91.Zs.15.v./ 
a kisértésről ésq kisértés közt való diadalmas megállásról,ov.Mt.4:1-11. 
Jézus megkisértéso,opistola:II.Kor.6 :1-10 - imo itt a kellomotos idő...- 
Rominiscoro-vas./25.Zs.6.v./ evangéliumában a hit küzdőiméről - Mt.ev. 
10:21-28 - / "A kanaanita asszony"/ - opistolájában pedig - I. Thoss.4: 
1-7 /"Szontségro hivott el az Istoní"/ az emberi élet mélységeit,örvénye
it föltárva, a tost mogzabolázásáról szól. - Okuli vas./25.Zs,15.v./ 
Krisztus életét is,övéi életét is támadások pergőtüzében mutatja be a 
védőharc megvívásával ogyütt, - az ov.Lk:11:14-28 - a Belzebubról szól -' 
az cpistolatEf.5:1-9 podig'azt mon^c"Mint világosság fiai a világosság
ban járjatok!" Laotaré vas. /Es.6 6 :10/,böjt közepén állva,áttöri annak 

■ szont komorságát;az evangélium az ötozer ombor csodálatos mogolégiténét 
Jn.6:l-15 - a Krisztus mentő szorotetét / Urv.szentségére való utalás!/ 
és a hafclmát az opistola - Gál.4:22-31 - podig Krisztus hiveinok az ótest 
példából is kitűnő szabadságát hirdetve, - az'ölöm és diadalmas bizony
ság hangját üti meg már böjt derekán. Judika vas. /43.Zs.l. - másképen 
fokoto vas./ ovangoliuma a zsidók ogyrő növekvő sátáni gyűlöletétől kö- 
rüivévo mutatja mog istoni fonségben az Urat /ovang:Jn.8:46-59/,jolezvo, 
hogy küszöbön áll a nagy összeütközés, - az opistola pedig már egyene
sen az^áldozó - áldozatot - állitja olénk /Zsid.9:ll-15/,kiomolvo az is
teni főpap vérének bünttörlő erejét -* Palmarum vas.magától a virág- 
vasárnapi ev.tól kapta a maga novét.Eredetileg ennek a napnak az ovan 
a főistontisztolote.n a Mt.Írása szorinti ogész passió volt /26.27.r.! 
mig a Jeruzsálembe való bevonulás /Mt.21:l-9/ a megelőző - bevonulási, 
illetve pálmaszc^tolési-szortartás korotében került a hivek előtt felol
vasásra - . Ez a Mt.21:1-9 alázatosságában mutatja a bovonuló Királyt 
.és ugyancsak megaláztatását,de ogybon az egész nagyhoti passiót továbbá 
a koroszthalált és feltámadást is magában foglalja az epistola:Filippi 
2:5-11.

Kétségtelen,hogy a vasárnapi perikópák is adnak kapcsoló-ponto
kat arravonatkozólagjhogy főistentiszteleti igehirdetésünkben is megszó
laljon a Krisztus áldozata,ill. a passió, - azonban ezt nem szabad eről
tetni! - Az egyháznak oz a maga nemében igen jó porikópa rendjo a 
böjti vasárnapok igehirdetésével párhuzamosan egyenesen megkívánja a 
külön böjti prédikációkat.melyeket hétköznapokon - legalkalmasabban a
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rógi "statios napokon": szordán és pénteken - tartunk a gyülekezetben. 
Ezeken az ájtatatosságokon vagy tkp.passios-pjedikácjókat mondunk vala
melyik ev.sorozatosan Összefüggő közleménye álapján /évente váltakozva/, 
vagypedig egy bizonyos gondolat köré egységbe foglalt u»n.böjti prédi
káció sorozatot tar tünk,esetleg inkább epistolai igék alapjan. Ne mond
ja senki se,hogy ez nem "ev.keresztyénség"! A mi legtöbb gyülekezetünk 
tényleges hit-és erkölcsbeli, kér.életbeli állapota nagyon is megkíván
ja az ilyen "böjti" igehirdetést. - Egészen természetesnek tartjuk,hogy a 
igehirdető a mindennapi reggeli istentisztelet Írásmagyarázati lehe
tőségeit is felhasználja a kereszt predikálására /akár ótest.sorozatban i

Passiós-prédikációknál különösen arra vigyázzon a homileta,hogy ne 
a Krisztus testi szenvedésének minél hatásosabb klszlnezését tekintse fő 
feladatának ,ill.ami rendszerint ezzel együtt szokott járni,- ne gondolja, 
hogy akkor végzi jól igehirdotő-tisztét ezekben a komoly,magunkbaszállás- 
ra ki-mltképen rendelt napokban,ha sikerül könn’ecet'csalni - fő.. ér
zékenyebb idegzetű női - "hallgatósága" - i _ 
személyesen adresszálja a gyülekezethez 
"En vagyok oka e nagy büntetésnek,hogy a 
nek! Amit Uram Te szenvedtél helyettem,
Az u.n.böjti prédikációknál pedig arra vigyázzon a homileta,hogy 
egyes kasztoknak,embercsoportoknak tartunk "konferencia-beszédeket", 
hanem igehirdetésünknek legtöbbször olyannak kell lennie,hogy minden
1 T-x-v 1 rvi A 4- n A a  T 1 a  A vi •? n tt 1 rr n va n "1 Á "1 a»tt a  ia "1 a  a»a 1 "U K a  “L«n a a ia a  r> a i- >L
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szemébe!- Sokkál inkább egészen 
saját bizonyság-tételén át! - 
latrok közt keresztre "ifeszit- 
- én érdemeltem!" /I82.é.3.v./
• ____£ _ _  i ____o T _ j  i  ____■ ' ■ nemmi

után-
jti igehirdetés :vád fával

és áldásával.
A virágvasárnapjával megkezdődő nagyhét /hebdoma magna/ tkp. 

egyetlen napjával se múljék el anélkül,hogy benne meg ne szólaljon a 
keresztről, az értünk áldozattá lévő Isten Piáról való üzenet.Itt 
igen jó szolgálatot tehetnek a "nagyheti sorozatos prédikációk". - 
Külön megemlítjük,mint egyházi év több helyütt hamupipőke szeretne 
kárhoztatott napját a szolgáló szeretet szentséges ünnepét, a nagy
csütörtököt ,az Úrvacsora szereztetésének ünnepét;ev.Jn.13:1— 15. opis.
I.Kor.11:23-29. - A nagycsütörtöki igehirdetésnek egyik feladata,hogy 

a" sacramontum altaris" az oltár szentsége utánni vágyat gyülekező teink- 
bon mpgolovintse. - Nem dogmatizálásra gohdolünk,amikor ilyen,az szent
séggel foglalkozó prédikációt kívánunk,hanem arra,hogy a Krisztus vált- 
ságmüvének személyes életem száméra való aktualizálásában ennek a 
kegyelmi ténynek és eszköznek nélkülözhetetlenségét és áldását felmu
tassa a prédikátor. Nagypéntek a kér.ség legfájdalmasább szent napja.
A régi egyház nem telein tette olyan értelemben ünnepnek,mint a többi 
"ünnepet" szent napot,mert ez egyotlen a maga nemében,égés zen más, - 
hiszen Is tón Pia moghalt értünk a korosztfán! - A keresztfa köré gyűjt 
ez a nap; ovangoliuma régen az egész Jn.írása szerint való passió volt 
/Jn.ev.18-19.r ./,amelyből újabban a Jn.19:16-30 maradt meg - a  csúcs
pont "elvégeztetett!" Az epistola:Es.53.f« .A főpap és az áldozata 
az'áldozó és az áldozati bárány a maga d ö b b e n ő ,véres valóságában lép 
be itt a mi éle tünkbe: Krisztus halála az Iston és embere^: közt.egyotlen 
közbenjárónak engesztelő áldozata. A meghaló Isten Fia:áz Istén/Báránya, 
aki elhordozza a világ bűnét, - "Akiben van a mi válts águnk az ö,vére 
által ,t .i .bűne ink bocsánata.'"- Másutt sem,de .-Különösen itt nincs
helye frázisnak /pl."éljetekmés haljatok meg úgy,mint Ö!'1/ Nem "pél
daképünk" Krisztus a meghaló. /Hanem:"Halljatok meg övele a bűnnek^aki 
érettetek meghalt.'"/ - A koreszt egyrészt Iston szentségéről és igazsá
gáról prédikál,másrészt az Isten könyörületéről és szeretéről;felfedi a ír. 
vétkünk megmérhetetlen nagyságát /mi is Krisztus gyilkosai vagyunk.’/ 
és átkos voltát azután megmutatja az Isteni kegyelem gazdagságát.- 
Páratlan: módon sürget tehát bünbánatra,megtérésre és ugyanekkor^egye
düli közvetlenséggel nyújtja a hit ellen vigasztalását. - Nagypéntek 
üdvtényét,Krisztus engesztelő és váltéág-halálát a második hitágazat 
lutheri magyarázatának szellemében hirdetjük helyesen:Krisztus halála 
lotünk forrása, - de csak akkor lőhet azzá számunkra,ha vele együtt meg
halunk! - Az igehirdetőnek tudnia kell,hogy nagypénteken még ma is 
mindon káros .befolyás olüe nére is szinto egyedülálló lelki csenddel 
és fogékonysággal számolhat a tomplomot megtöltő gyülolcezot körében.
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•-Ezrtr- a oassiós "hangulatat,! neki kell az ige/ 3rejével 
mélyíteni/Keresztyénné nemesíteni.így teljesítheti azt a hivatsát is,hogy 
a kereszthalálban felmutassa,, a z isteni üdvakarat célhoz jutását,Krístus 
halálának felemelő motívumát^' amely felhon, a kereszt sötét,
halálos gyászán keresztül is tud égbe látnija szent harmadnapba^is bizo- 
dalmas hittel tekinteni! - Nem hallgathatjuk el abbeli meggyőződésün
ket,hogy amennyire emberi erő engedi „ezen a napon minden alkalmat /d.u.: 
a halál és este: a temetés óráját!/ meg kell ragadnunk,hogy predikálhasso 

> a halálos némaságában is beszélő Kereszt,a Keresztrefeszitett.
Az egész héten tartani ajánlatos "nagyheti éjtatatosságok’’1 termé

szetesen csak nagyszombaton végződjenek és nagyszombaton, a hlái^csendjé
be bele temetkező Üdvözítő sirjéhoz gyűjtse csendes elmélkedésre és re
mény s fges imádségcs várakozásra a lelkeket, - még akkor is,ha a más 
vallásunk /Róma/ már a halálnak ezt az áldott csendjét"feltámadási 
körmenetek " lármájával és látványoságával zavarják.Nagyszombaton nincs 
feltámadás! - /A halált legyőző Vitéz, a poklokra alászállott és a bü- 

> nőn,pokloto i diadalmaskodó Király még csak most kezdte meg felmagasztal
ta tás énak útját!/

A böjti időbe esik egy másik biblikus 
tus fogantatása.vagy Szűz Mária meghirdetése
Es.7:10-15.

A húsvéti ünnepkör csúcspontja maga a 
harmadnap - Husvét a legrégibb általánosan w ^

^magyar név egészen külsőleges; megjelölése a böjti idő középkori husevési 
tilalma után bekövetkező változásnak. - Husvét a bűneinkért kereszthalált; 
halt és megigazuiásunkr n feltámadott Krisztus diadalának fenséges öröm-
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Mária-ünnep:Márc.25,Krisz- 
evang.Lk.1:26-38, epist.
feltámadás ünnepe,"a szent 
megült kér .nagyünnep. A

írünnepe-. - Az ősker .húsvéti koszöntésben:"Krisztus feltámadt,haléluja !" 
'Bizonnyal feltámadt Krisztus.haléluja!" benne van ah ünnep témája - : 
a kereszthalál igazolása a váltsá’gmü elvégzésének diadalmas megpecséte- 
lése husvét ünnepe,Kriszbús feltámadása! -

Husvét vasárnapja magát az üdvtényt áilitja elénk. Ev.Mk.16:1-7, 
az, ;a‘z igen sokszor megkritizált epistola ,1 .Kor .5: 7-8 ,vagy pedig a 
méltó husvét objektív és szubjektív feltétoléről szól igen mély nagypén
tek és húsv ét Üdvtényét összefoglaló érbelmozéssol. - Hogy Krisztus fel
támadásának milyen jelentősége van a kor„igehirdetés„általában a kér,hit 
és üdvbizonyosság szempontjáb'ól,arra nézve elég utalni Pál apostol 
igehirdetésére.különösen pedig az IlKor.15-re!- A husvétkor mognyilat- 
kozó szent- örömujjongásának kell előtörni és szétáradni a húsvéti ige
hirdetésünkből* - Ne a feltámadás csodájával szemben felmerülő és fel
merülhető kételkedésekkel akarjon polemizálni a prédikátor ,hane'm olyan 
elementáris erővel hirdesse. \züdvtényt „annak Isten kegyelméből a nagy
péntekre adott feleletként való megtörténtét „hogy az önmagában megmoz
gathassa és magával ragadhassa a lelkeket és _Isten előtt hálaadó lebo- 
rulásra késztesse,. Hús vét-hétfő a feltámadt Üdvözítővel való ^alák.zás 
' hatásáról,,a feltámadás biznyságairól szól. Evangéliuma: Lk. 24:13-35,az 
emmausi tanítványok mélységes szépségű perikópájajepistolája az Acta 
10:34-41,pedig Péternek .a keresztrefeszitett és feltámadt Krisztusról 
való bizonyságtevése. ;

Amint hat héten át készült az egyház a böjti időben hmsvétra, 
épen úgy hat heten át visszhangzik to.vább husvétból,a feltámadásból 
szét áradó kér „öröm „egészen áljozöcsüter tökig ,a mennybe szálig®, ünnepéig,

r r\ A  A ^  A  ̂  ‘1 ~   ™  X  ^  Ő  f' A ^  ^  A  A 1 ̂  ^  ni m r  n a  n Ír Mirrvl
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amely a húsvéti diadal megkoronázása-. - Az eredileg ugyancsak nyolc 
napig ünnepelt tkp.husvét utolsó napja "husvét nyolcada"' a quasi modo 
goniti / I /°ét.2 :2/ samelynek fehér vasárnap volt az eredeti neve abban 
az időben„amikor a nagyszombat éjjelén megkeresztelt katechumenusok ezen 
a napon éltek először az Úrvacsora szentségével és eddig viselték fe
hér ruhájukat /Dóm.in albis/. - A vasárnap témája:"Jézus él". Az evangé
lium: Jn.20:19-31/Tamás;a feltámadt Ur Jézusnak övéiről és müvéről való 
gondoskodása/,- az epistola pedig:I,Jn.5:4-10,a ker.ember diadalmas 
életének alapjáról és erőforrásáról szól, - Közbevetőleg megjegyezzük, 
hogy valamennyi evangélium Jánosból való és a 2-ik vasárnaptól kezdve 
az Ur u.n.búcsúbeszédeinek a részleteit tartalmazzák„mig az epistolák 
Péter és Jakab biz’onyságtevé-sében szólaltatják meg a Krisztussal való 
logbonsőbb közösségből fakadó élet lényegét és megnyilvánulási módjait. 
f/Iizorieordia Domlní va sárnap /33 „Zs „5 .v./ jellegét legegyszerűbben
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a ti hite tok"
yb° szállás, napjaa negyven 

az a feladata ezen a napon,hogy

maga az evangélium:Jn.10.11-16 fejozi ki, - oz a nap a "jó pásztor vas." 
a vele való életközösségünk alapját mutatja meg az epistola:I.Pét.2:21-25, 
intvo,hogy Krisztus nyomdokát kövessük,mint a nyáj pásztorát. - Jubilato 
vasárnap - 6 6 .Zs.l.v. - arról az igazi húsvéti örömről szól,amely a vi- 
lágban való minden szomorúság ellonéro is mogmaradt, - Jn.15:16b-22,az 
ovangólium;az epistola I.Pét.2:11-20,a kor.uj életot,mint a Krisztussal 
való ogységbon,obbon a világban vendégként és idegenül élt éleiét ál
lítja elénk. Cantato vasárnapja /98.Zs.l.v./ az előzővel való kapcso
latban a mi kor.örömünk megmaradásának alapját,Krisztus küszöbön álló 
távozásában és a Szcntlclkénck olküldésébon mutatja meg az evangolium 
Jn.16:5-14, - "Jobb néktek,hogy én olmonjok", az opistolatják.1:17-21, 
pedig ugyancsak a már mognyiló ég alá állitja Krisztus hivét,akit az 
onnan fölül való adománnyal ogyüttjáró fololőségro figyelmeztet. - Roga- 
to vasárnap / az ova.ngo liumi porikópától nyerte a nevét/ a Krisztus 
nevében való imádságról szól.evangéliuma Jn.16:23-30, - a Krisztus nevé
ben való imádságot,mint a kegyelem toljosségéhen való állandó elmorü- 
lést állitja olénk, az epistola pedig oleb en a Krisztussal Istenben élő 
életnek a világ és emberek felé tettekben való megnyilatkozásáról szól.

A húsvéti örömidö igehirdetésében fokotztt mértékben nyil
vánvalóvá lösz I.Kor.15:7 igazsága:"Ha Krisztus fel nőm támadott h i á 
bavaló a mi prodikálásunk és hiábavaló

Áldozócsütörtök ünnepe: a 
nap a feltámadás után.Az igehirdetésno
az u.n.modern ombor világképéből származó nehézségekkel ‘foglalkozzék 
/mcnnybomonotol,mint térbeli probléma/,hanem a mennybemenetel tényének, 
mint folmagasztaitatás toljoségro jutásának,Krisztus királyi trónralép- 
tének az Isten országa, az egyház,a hivő személyes élete szempontjából 
való jelentőségét domborítsa ki.Azért szállt mennybe,hogy mindig közel 
lohossen hiveihoz. Az evangélium is: Mrk. 16:17-20 és az epistola is:
Acta 1:1-11, az üdvténnycl foglalkozik.mindogyik a megaláztatásból a 
folmagasztaltatásba vozotő utat mutatja meg Krisztus és egyháza életé
ben a missziói paranccsal az apostolok küldetésével és az Ur ogyüttmun- 
kálkodását hangsúlyozva tudtuladja az ovangolium,hogy az Ur tovább él 
az egyházban,hogy Krisztus jolonléténok az egyháza vagyunk;- az epistola

ásóval kapcsolatban az Ö 
az ünnep az ég és föld

Ura-Királyaként mutatja be Krisztust^ mi igohirdototésünk révén is, 
hangsúlyozottan kiomelve az Ö teljes uraságát, - világ és ogyházkor- 
mányzását - életünkben való uralmának alapját. Mint az Atya jobbján 
ülő intorcossor - esodozik érettünk, - szent egyházát podig vezeti,vé
delmezi és diadalra juttatja. A kor.élőt súlypontja áldozócsütörtöktől

tohát az igehir- 
_  ,ház afelé az

Atyai hajlékok felé mutatva nekünk is az utat. Nála lakozni,Volo lenni, 
már most szóhoz jusson az igehirdetésünkben,de mindig a Krisztus ura
ságénak a hangsúlyozásával. így lösz áldozócsütörtök ünnepe,mint Krisz
tus királyi dicsőségének ünnepe áldás napja a gyülokozetnek. Áldozó
csütörtök üdvtényo és jelentősége egyszorsmind'megad ja a mennybeszállás 
utáni időszak igehirdetésének munkaprogramját. A koroszthalálig megaláz
tatásban járó és most mogdicsőült Krisztus tér és idő korlátáitól menten 
" .értünk és mibonnünk él" - . Áldozócsütörtökig Krisztus tostben való 
munkáját.földön olvégzott váltségmüvét mutattameg az egyházi év drámája 
és igehirdetése - öttől fogva a lélokbon.a Szentlélek által való munká
ja áll az előtérben .amely a kegyelem idejének végéig fog tartani.

Az áldozócsütörtök utánni vasárnappal kezdődik az egyházi 
év harmadik ünnopköro: a pünkösdi,főünnope pünkösd. - Az egész ünnepkör 
Krisztus müvét muatatja az egyház élő tében, .Pünkösd a Szentlélek kiá- 
rasztsának és az ogyház születésének napja. Exaudi vasárnap-/27.Zs.7.v./
: - a 1 kezdődik meg a pünkösdi ünnepkör és ez a rövid ogy hét . ,a tkp.elő
készítés. A Szontlélok-igérete és a várakozás idejének holyos kitölté
sű a témája onnok a vasárnapnak. Evangoliuma:Jn.15:26-16:4jopistolája:
I .Pét .4:7-11. Talán az 'alig kilenc napos előkészületi idő rövidsége is, 
molyét legtöbbször egyáltalán föl so használunk erre a célra ugyancsak 
elősogitotte ,hogy olyan mostoha holyzetbe jutott és ilyonbon kénytolon 
sínylődni maga az ünnepkör fő ünnopo,pünkösd ünnepe. Persze valójában
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az ogynazoan ,nogy ivriszuus joionietenoK az ogyna 
podig a mennyei király orszgának toljoségro iutá 
újra eljövetelét is hangsúlyozza "dácép jő q IÜqz
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acxmezi es aiaaaira ju thatja , íí. Kor.exot súlypontija aiao 
fogva a monny-bon.vanthatalmas -"sursum corda "legyon to 
dotésünk is,benne megszólaljon a lé lek  vágya is:"domum",
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tarba Imi 30 lehtosege ,a nap üdvtonyo ős 
nek az üzen®fenek sajátosan egyházi,., é
éle az,ami kint a botránkozás köve jelentkezik a "modern" ember,a nyars 
polgár'kortesemében. A dicsőségben visszatért Üdvözipolg 
sé^e. 
tás év a

igehirdetésének az üzenete és en- 
s sajátosan személyes jellege és 

4-v̂ r.ív o !:mn(3ern" ember,a nyárs-
tő Ígéretének a hű

ké ny 
dul’:

.lett és less ezen az, ünnepen nyilvánvalóvá, a Szentlélek kiárasz- 
rl,elküldésévelő Az Isten müve 'mibennUnk" - ez valóban nagyon 

elme’tlen • legtöbb; embernek, ez ér fe inkább pünkösd ünnepén "kirán- 
- szinte öntudatlanul is menekü2.‘ a lélek munkássága elől.

Mint mondtuk a pünkösd a Szentiélekmkiárasztásának az^ünne
pe és az egyház születésnapja. Ezen a napon lépett be ennek a világnak 
a történetébe látható módon az egyház; az egyházi hivatal működésbe lép 
a Lélek erejével és a prédikált ige gyülekezetei teremt. Az evangélium
ban Jn.14:23-31,maga az Ur Jézus szól a Szontlélek vezérlő hivatásá
ról - az episztola pedig a pünkösdi üdvtény csodáját közli, - oredtileg 
Acta 2:1-11 volt,később bővítették Acta 2:l-i8-ra és ennek hibás Írásá
ból lett 2:1-13. '/megjegyezzük.hogy ''8:14-21 a mai római missaléban
^  * K« a pünkösd szerdának,mint az u..n „ "kántop-bö j tnel?raz evangéliuma./ 
~—  Ha valamely ik pontján az egyházi évnok„akkor nyilván itt
pünkösd igehirdetésében kell az objektív igének és a személy es bizony
ságtevésnek olyan egységbon és olevonségben a gyülekezet felé fordul
nia,hogy a Lékek aktivitása az. igehirdetésen keresztül érvényesülhessen. 
Manapság fokozott mértékben lesz szükség arra is ,hogy az ünnepi igehir
detésben megszólaljon a tanitás, a kor.igazság hangs uly ozása: Eris z tus 
jelenlétének az egyháza vagyunk,SzéntleIkénok a^kiarasztása a kegyelmi 
eszközök révén folytontartó munkássága,az egyházi hivatal szolgálata 
teszi egyhazukat azzá. Lehetőién aztán agyonhallgatni azt a kérdést, 
amely kétségtelenül felmerül a pünkösd igéjének a fényébenyönkényte lenül 
egybevetve a mi viszonyukat és a Lélek vonulás át ,nyilvánulás át az első 
gyülekezet életében/ hogyan is vagyunk mi tkp.a mi kér„evang„gyülekozeti, 
egyházi életünkkel,benne a Szentlélek munkájával. Pünkösd hétfő témája: 
a Szentlélek útja,vonulása ezen a világon /világon keresztül/;evangéli
uma Jn .3*. 16-21,mutatja meg .hogy tkp. itt pünkösdön át lesz Krisztus ̂ az 
én Megváltómmá és az én életem,mint a megmentet élet az 6 tulajdonává, 
fény es ár ny, ke gyele m és itélet;az epistola pedig a Lebk munkáját mind
járt extenzitás ában is mutatja: a pogányokra is kitöltetik a Szentlélek 
/Acta 10:42-48/. A harmadik századtól fogva általános az egyházban a 
pünkösd ünre pe ,de csak névleg azonos a zsidó pünkösddel .amely az ótest. 
aratási ünnepe volt / 2  héttel kb. a páska után,/..Le hot len azonban észre 
nem vennünk az egyházi év logikájában is jelentkező üdvökoncmia érvényo- 
sülésótta Krisztus válts ágmüvo magvetésének e Ívé gz é©/xtán következik az 
aratás! Az ősi egyházban nyolc napig 'ünnepelt pünkösd utolsó napja 
/mint keleten ma is /'•mindenszentek" ünnepe volt, - a nyolcadik század
tól fogva a szentháromság dogmának az egyházi é?.et homlokterébe kerülése 
után pedig bekorül ez a dogma mint alkotó rondoző olv az istentiszte
leti élotbo is /fostűm trinitatis/jkarácsoiiy> husvét és pünkösd Udvté- 
nyci után ebben az ünnepben természetesen foglalja össze az üdvökono- 
miában megmutatkozó ontológiái ‘frínitas magasztald; át az egyház és mél
tán mutat rá annak az uj életnck'"á fizuié‘lésére ,amelynek eszközlője épen 
a személy os éle^bui osodamüvét titokzatosan végző Szentlélek Ur Ist-en 
/evangélium nálunk Jn =.3:1-15 ! ,epis cola:Róm. 11:33-26 ./- Megjegyezzük, 
hogy Mt.2,8:18-20 mint ősi szentháromság evangélium inkább való erre a 
napra! Az epistolában való an hatalmas adoratiová magasztosult az egyház
nak a szentháromság egy igaz Isten müve előtt loboruló alázata, -

Mint már ismételten emiite ttük,mi a szentháromság utánni 
vasárnapok időszakát,ellentétben a legtöbb és szinto4oáltalánoaan 
uralkodó felosztással! - nem tekintjük különi: ünnep te len félévnek55 
/vagy épen: ,:’Semostre eccTáosTae" - nők, amely utóbbi az eredileg helyes
kifejezés teljosen helytelen használata/,hanem az egész időszakot tel
jes organikus egységben valónak látjuk a pünkösddel, - tehát a pünkösdi 
ünnepkörhöz számítjuk. -

ogsildaluságot / szubjektivizmust/látunk a 
•an.hogy ??ádvent-pünkösd,;mogmutatta,mit tett

abban 
a

Redukciót es
a szokásos m e g h a t á r o z á s b a n J ___  „ _____________ ___,
Szentháromság Isten a mi Udvösségü nkre, most pedig azt tárják elénk 
az "ünneptelen félév** vasárnap jai,mint lesz ez az üdvösség a mi szemé
lyes sajátunkká,, Az "üdvösség rondjének" megfelelően;a Szentlélek:hivs



gyUjti'megvilágosit^megszer. tel és megtart " bennünket." Túlságosan antro
pocentrikus ez a beállítás és az a veszély fenyeget legtöbbször az. i~ 
ly^en irányú igohirdetést,hogy őrösén az individuális "vallásosságot" 
szolgálja. Nem szabad azért megfeledkeznünk arról,he.gy az egyházi évnek 
ez a harmadik részo a teljes pünkösdi ünnepkör ,a-Szonháromság ünnepe 
utáni,közel félévet igénybe vevő vasárnapok során is - a Krisztust hirdeti 
a folmag asztalt ,megdics oült Urat,aki rainíF anyaszontegyház fej,3 és ki. ály 
bizonyltja magát élőnek és tevékenynek a Szontlé lek munkásságával a gyü^ 
lokezot életében és ezzel való összefüggésben,a benne élő hivok személyes 
életében * - S abban az értolomben so szakítható külön ezeknek a szent- 
háromság utáni vasárnapoknak az igehirdetése a nagyünnopi időszakok i- 
gohirdotésétöl,mintha itt pusztán valami ujról,ogészen másról lenne 
szó. - Épen nem! S az egészen nyilvánvaló a perikopákban is nyújtott i- 
gehirdetési anyagból is,hogy ml adventtól pünkösdi g,illetve szenthárom
ság vasárnapig.inkább az objektív kénysaerüségben adott kinyilatkozta
tás határozza meg az igehirdetést,/donum"/ addig itt ennek az objektiv 
adottságnak inkább az egyházilag elsa jétotott, ille tve elsajátítandó 
jellege álla az előtérben /az adomány és feladat feszültségében/. - 
Az utóbbiban'tehát nyilvánvalóbban fog szombotünni az emberi élettel va
ló kapcsolat.Ez a pneumatikus szabadság és feszültség teszi lohetővé, 
hogy a szentháromság utánni vasárnapokon,pl,úgynevozott szabadtextusu 
igehirdotési évben:nagyobb összefüggő sorozatok is szerepelhetnek és 
képezhetik az igohirdető szolgálat feladatát;természetesen gondosan vi
gyáznunk kell arra,hogy az egyházi év mmono tévői,struktúrájának belső 
tagoltságával harmóniában logyeiok ezek a prédikáció sorozatok.

Hangsúlyózzuk,hogy ezeknek a szonthár omság utáni vasárna
poknak az igehirdetésében - történetilog /obj./ az egyház, Isten gyüle
kezetének az élete vele ggyütt pszichológiai vo^ itkozásban pedig 
az üdvösség rendje a személyes élet momentumaiban egyar-ádt. érvényesül jönD 
Épen a régi perikopákhoz való igazodás nagyon jó szolgálatot tesz ebben 
az időszakban esedékes igehirdetésünknek i.s!-

A pünkösd .illetveszentháromság utáni vasárnapok belső logi
kája három szerves reszt mutat épen a periknpák alapján. A belső részt 
az 1 -0 .vasárnapok alkotják a maguk üzenetével,amelynek tartalmi össze
foglalását perszonális vonatkozásban Pétor-Pál napjában láthatjuk a leg
érthetőbben magunk előtt. - Az egyház alapitása és terjeszkedése /zsi
dók és , pogányok között/ személyes vonatkozásban megfelel az Isten or
szágába való bemenetel kérdésojkorosztség szentsége és Isten igéje,- 
újjászületés és megtérés;- ennek oxistenciális jelentősége a témája ezek
nek a vasárnapoknak. Közbovetőleg megjegyezzük,hogy a reformáció utáni 
evang,perikopa rendejk sorozatában a szentháromság utáni vasárnapok 
szent igéinél feltűnj? az eltérés a rof .előtti "missalo"' perikópáitól 
és az első lényeges eltérés,meg kell vallanunk az evang.perikóparend- 
szerrel foglalkozók félreértésén alapult.Nem vették észre ugyanis, 
hogy a római mise könyv a "pünkösd nyolcadán" /a mi terminológiánkkal: 
szentháromság után l.-ső vasárnap/ 2 misét és két-két evangéliumot 
epistolát ismer; az egyik perikópa pár a szentháromság ünnepi misére, 
a másik pedig,mint pünkösd utánni első vasárnapnak a miséjére. A leg
több e vang. perikópa-rend összeállító ja / a magyar használatba is- átment!/ 
őzt teljesen figyelmen kivül hagyva igen egyszerűen szentháromság vasár
napra vette a Trinitas mise-perikópát,és a szenth.u.I.vas.ra a másik 
számlálás szerint tehát a pünkösd utáni II.vas.ra átvitte az ugyancsak- 
még a megelőző vasárnapra rendelt II.perikepa-párt és igy máris egyheti 
eltolódás jelentkezett az evangéliumoknál. Attól fogva a legtöbb evang. 
előbbre van,mint a hozzá tartozó tkp,opistola párja!

Ebbe az első tagozatba esik jub.24-ke Kor.Jn.napja,mint az 
ótest, és az utogyengetés ünnepe:evang.Lk.l:57-68, epistolája Es.49:1- 
/néhol Es.40:l-8!/. - Ide ősik Jun.29:az apostolok napja /Péter-Pál/ 
amelyről ugyancsak elfeledkezik a legtöbb igehirdető és gyülekezet, 
evangéliuma Mt.16:15-19.epistolája:Acta 12:1-11,- az utóbbi helyett 
jobb lenne a ,iul.30-i Pál emléke napnak az epistolá ja: Gál. 1:11-20.- 
Ez az apsotol^ónnep . gnagyban segit megérteni ennek a 9 vasárnapnak 
az üzenetét: x Krisztus országa egyházának az élete és az egyes ember 
Isten országába jutása az apostoli szolgálathoz és az apostoli igéhez 
van az Ur akaratából kötve .'/Péter-Pál időszaknak is nevezzük/.
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A második tagozatot a X. vas.tói a XIII.vas.ig terjedő időszak Igehir
detése alkotja,amint ez perikópái alapján ugyancsak egy egységes témát 
hirdet:az egyház fejlődése, a bel.éje helyezett isteni erő kibontakozásá
val /az egyházi hittapasztalat útja/ és ezzel együttjáró küzdelmek!
Az egyház és hiveinek élete és martiromsága,szubjektív nonatkozásban a 
megigazitás és megújítás,megszentelés,a kér.szent élet kérdései,feladatai 
amint ezek intenzív és extenziv irányban jelentkeznek,tárul itt elénk. 
Ennek a periódusnak /amelyet Lőrinc - augusztus^10. -̂ vagy Szont-Mihály 
időszaknak — szept.29. — is nevoznek/a vege fele esik a festum ecclae— 
siae militantis,seu evangolii /okt.31./. Ennek a napnak az igehirdetésé
ben nagyon vigyáznia kell a homiletának,hogy ne legyen az ünnep nega- 
tióvá,a "cerimonia-vallásosság" és "papi uralom" elleni doklamálássá, 
ame lynok a során igen szívesen érvényositonok némolyok egy olyan hamis 
"szabadság" - olvet,amely nem az igazságból származik! Az azokról való

^  . ü* A  ̂ _ • mm tk / i  ̂ -1 I / 1 • • t ».* I
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hálaadó megemlékezés után,akik az apostolok óta szólták nekünk az Isten 
beszédét, /Hobr .XIÍI.: 7. v-./,a hangsúly a kogyelomből való megigazitáson 
van,a sola gratia,sola fide-ra essék /Róm.3:21-28/>tcrmészetesenjon-
va mog az elválasztó vonalat az ovangclium ollonos romaniífmussal és 
Szontirás ollonos tradicionalizmussál szomben,ahova beletartozik min- 
don polagianizmus és szomipclagianizmus,a saját erőnkre és csolokedo- 
toinkro való épitoni akarás, - do épon úgy megvonva a határvonalat a 
kor.értelomben*való katholikumtól elszakadt "modorn protestantizmusa 
és mindon hamis biblicizmussal,szoktás rajongással szembon is. - Semmi 
köze som lohot a lutheri ref.napján történő ogyházi igehirdetésnek a 
hamis szubjektivizmus "vallás" és "hitszabads ágának" ,vagy épon a modorn 
"lelkiismoroti szabadságának hangoztatásához!

Megjegyezzük még,hogy a husvét későbbre osésévol arány la-
gosan bokövotkoző rövidülésnek a holyo az ogyházi évnek ezen a pontján 
/21-23.vas.-on./van, - vagyis ennok a második periódusnak a terjedelmi 
logyon változó! Végül megemlítjük,hogy ebben a periódusba esik aug.20., 
István,első apostoli királyunk ünnopo ,a‘me 1-ynek mint nemzeti ünnepnek egy 
házi megüléséről mostanában olyan sokat be s>-z élnek; a nap régi evangé
liuma: Lk. 19:12-26 , - példázat a girákról- - ,epistolája pedig' .az apok
rif Bölcs .31:8-11 .v .

Végül a harmadik részt, a mostani XXIV.-XXVII.vasárnapok 
alkotják. Az egyházi év eteen utolsó vasárnapjainak minden évben meg kel 
lenniők. Az evangélikus perikópa-rendnek - ha az teljesen ki van épit- 
ve - épen eaen a ponton van meg az igehirdetés számára a M Romanum pe- 
rikópa-rendjével szemben is nagy előnye. Ennok az időszaknak az igehir
detése számára az alaptéma az egyház jövője és teljességre jutása és 
ezzel kapcsolatban a halál,foltámadás,Ítélet és örök elet. Megrázó 
erejű figyolmoztotésben csendül ki az ogyházi év utolsó vasárnapjának 
az üzonoto. / 26 és 27 vasárnapok porikópa párja felcserélendők!/
Az egész poriodus igehirdetésén moglássék az a bizonyosség,hogy az ogyház 
ha itt a földön szonvodő .és küzdő is,szüntelen kapcsolatban van az 
angyalokkal, a monnyoi serogckkol,az olőromont nemzedékekkel, /"ecclae- 
sia comprohonsorum/. Valami finom érzékre var.- az ogyházi év struktú
rájában ,hogy ennek az utolsó periódusnak az éléro állította az ecclao- 
sia triunfans ünnepét /nov . 1 ./,amolynok azonban nem szabad a .siránko
zó gyülekezet halottak napjává,az év folyamán, vagy korábban meghaltak 
emléknapjává devalválódnia! .Ennek a napnak épon az a hivatása,hogy itt 
a foldöh küzdő gyülokozet életében tudatosítsa azt az igazságot,hogy 
az Ur Jézus ogyháza,mint egységes ogész romolhatatlan élőt hordozója 
mert Krisztus a fojo és a földön élő gyülekezet az Ö toste és,hogy 
a földön élő,küzdő,imádkozó gyületezet,azokkal,akik már nem tükör álta},, 
homályosan - hanem szinről színre látnak,akik a Bárány trónja körül 
állnak -

^Evangéliuma: Mt.5:1-12- Epis.tolá ja : Jel .knyve 7: 2-12-../illet. 
2-4.v.,9-12.v./,vagy az északi missalekban: Jel.7:9-17.

Ha mogomlitettük az ecclaesla triunfans ünnepét, cmint az 
igehirdetés alkalmát,nőm hagyhatjuk omlités nélkül az u.n.halottak 
napját",amolynok több formája van.Legegyszerűbb,de nem egyházi jellegű 
megoldás,a polgári osztondő utolsó napján az osti istentisztoloton való 
.commomorat io; itt azonban igon erős a kisértés ,hogy az szentimentális 
emlékezéssé váljék. A másik:a - némot szabadságharcban - múlt században
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gomlékozés. Elvi kifogásunk,hogy a vasárnap - mint állandó örömünnop, 
m lohot a halálnak omlékoző napja - bár azt ol koll .ismerni,hogy bi-
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olosott hősök emlékére 
mo 
no
zonycs belső logika érvényesül aft>an,hogy ̂ az utolsó dolgokkal kerül kap
csolatban a halottakról való megomléko zés: "elvege ze tt dolgek az emberek 
között,hogy egyszer meghaljanak,azután pedig Ítélet lészon , Az utolsó 
vasárnap, "itélot vasárnapként " szerepel és annak^a délutánján,illetve 
/másnap reggel szól az igehirdetés,templomban-tomotőben a halálról. Végül 
a harmadik,ősi kér.egyházi tradícióra támaszkodó mód,amikor az occlaa- 
sia triunfans ünnepére kövozkoző napon /nov.2 -án/ történik ez a comme- 
moratio a Krisztusban elhunytakról;ősi evangéliuma ennek a napnak: Jn. 
5:25-29, - opistola pedig:I.Kor.15:51-57./esetleg^Jel.14:13/, - amellyel 
a halálban is az élet üzenő tét hozza az igehirdetés.

Megemlítjüb még,hogy az igehirdetésünk mélyítésére igen 
jó alkalom az egyes gyülekezőtkben a régi bűnbánati napok teljességük
ben való felújítása /quatember-bö jt/,negyedévenkint:l.ádvont III.vas. 
után szerda,pemtok és szombat, - 2 .invocabit vasárnap után^ . szerda,pén
tek és szombat, - 3 .pünkösd'utánni sz orda ,péntek és szombat, -. 4.szept. 
14."Kereszt felmagasztalás"utánni szerda,péntek és szombat/. Vannak 
gyülekezetek,amelyekben legalább egy külön .bűnbánati napot tartanák, a 
gyülekezet életében emlékezetes Istenlátogatás évfordulóján /pl.föld
rengés/. Ilyonkor nagy mulasztás volna az ogyháztól,ha nem szólaltatná 
neg a törvényt is az evangélium mellett. /Az egyházi év homilotikai 
jelentőségére nézve is igen figyolemro méltó a "Niedorsáchsischo Litur- 
gische Konforonz" és a "Bornouchoner Kreis" közös megbízásából Knollo- 
Stáhlis közös szerkesztésében kiadott Kirchonjahr c.omlékirat.

n\
%

19§.Az alkalmi beszédek.
\ *

«/

Ha a megelőzőkben az igehirdetésnek az egyházi ev organiz
musában való beállítottságát kiséttük figyelemmel,vagyis azt néztük meg, 
hogy miként határozza meg az istentisztelet keretében lefolyó igehirde
tésünk anyagát az egyházi év menete,most még figyelembe kell vennünk, 
az ogyház igohirdotó tevékenységének azokat a meghyilvánukásait is ,. 
amelyeket az ogyház életében jolentkező különböző alkalmak /casus/ hoz
tak létre és amelyekre épen ezek az egyes alkalmak vannak döntő befolyás 
Sál . ;

A/ Két csoportot különböztethetünk itt meg.Az egyikben azo 
kát az igehirdetési alkalmakat sorozzul melyek ugyan nem tartoznak az 
egyházi ev organizmusába,nem szerves részei ennek,de mégis évről-évre 
visszatérve a gyülekezet életébe,természetes szükségletté válik,hogy 
isten igéje adja meg azoknak az alkalmaknak,napoknak igezi kér. érté

kelését.
Első helyen említjük,mint ilyen igehirdetési.alkalmat,az 

egyházi év legkülönbözőbb helyén előforduló templomszentelési ünnepet; 
/festum dedicationis ecclaesiae/,amelynek jellegénél fogva a régiek 
finom érzékkel vigyáztak már a templomszentelés napjának megválasztásá
nál,hogy ne essék ez a nap a"tompus clausum" szakába. Azokban a gyüle
kezetekben ,ahol a templomszentelési évforduló alázatos és örvendő 
hálaadásából és a tiszta szent igéről való vallástétolből "búcsú" lett 
/a finomabb ,vagy durvább mulatozásokban jelentkező népünnepélyek formá
jában!/, - külön hivatása a nap prédikációjának,hogy a kogyelom szent 
eszközeinek megbecsülésére és igy a templom szerétére buzdítsa a gyüle
kezetét. Az ősi evangéliumi porikópa orro a napra általánosan a Lk.19: 
1-9 /Zákous/, - az epistola pedig Jel.21:2-5,/is tón hajléka az emberek 
között/,illetvo Hebr.3:4-11. Ne hagyja kihasználatlanul a prédikátor 
ezt az ünnepi alkalmat abban a vonatkozásban som,hogy altemplomot nél
külöző szórványboli hittestvérck egyházi,lelki ellátásáért való felelős
séget, /Gusztáv Adolf gyáraintézot munkája/ igyokozzék a gyülekezetben 
felkelteni.

A lelki javakkal való foleLps ég teljes séf árkodás és^az értük 
való hálaaáds mellett nem feledkezhotik mog az ogyház igehirdetése a 
földi élőtről,illőtvo a földi élet fönntartására szolgáló javainknak 
mindenestül Iston kezéből való vétőiéről sem. Az aratási hálaadó ünnep. 
Az aratási hálaadó ünnep igehirdetésére gondolunk,amolynok olyannak
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koll lennio.hogy még túlnyomó többségébon a földmivoléstől távoloső 
foglalkozású /pl.tisztviselő,stb,/ gyülekezőt is épüléssel hallgathassa 
mint az Isten kogyelmeről való bizonyságtevést;ovangoliuma:Lk.12:15-21, 
epistolája:II.Kor.9:6-11j/v.ö.Jer.5:24, Mt.6:25.s k. Jn,6 :l s k. pl.27 
és 35.v. Acta 14:7, Gál.6:7-9, Zsid.l3:16/. - Tudjon ennek a napnak 
az igehirdetése- bő és szűk aratás után egyaránt - Isten olőtt való 
megalázkodásra hivni,nem felodkozve meg a szegényekért való felelősség
ről sem. Az aratási hálaadó ünnep igehirdetése a Miatyánk IV,kérésének 
lutheri magyarázata szorint és önnek a szellemében fogja krisztocent- 
rikus jellegét minden körülmény között mogbizonyitani.

Igen komoly követeléssel,súly oa feladattal lépnek az igehirde
tőhöz a nemzeti és állami élet eseményeinek nagy évfordulói,ünnep,vagy 
gyásznapjai. Márc.15, - okt.6 , vagy épen trianon évfordulója nem arra 
való,hogy hazafias szólamokat /golgotán járó,keresztre feszitett stb 
ország/ produkáljon a prédikátor,hanem arra,hogy a nejifetet..„ Isten szine 
előtt való ;megalázkodásra,önvizsgálatra,bünbánatra,megtartó kegyelmé- 
-ért való hálaadásra késztesse,Isten igéjének a fényességébe*, állitsa az 
egész nemzeti éle tét.Még fokozottabb vigyázatra van szüksége a prédiká
tornak akkor,amikor ilyen állami ünnep alkalmával egy ember személye 
áll a homloktérben /pl,az államfő nevonapja/. '.̂A.z ige szolgája ilyen
kor sem felodkezhetik meg hivatásáról,hogy az élő Is tont prédikálja, 
aki ^Atyánk lett a Jézus Krisztusban, akiben való bizalom soha meg 
nem szégyenül,mert Ö mindig,moglátogata^os időben is gondoskodik azok
ról,akik Öreá vetik gondjukat,akik szüneteidül benno biznak. - Szokásos 
cvang.Mt.22:15-22 /az adópénz, - opistolája podig:Róm.l3:1-7. Főlog azon 
bán az első vers, a felsőség iránti engodolmos§égről szól: - alkalmas 
utbaigazitás mindenik az ilyen állami ünnepen való igehirdetésünk a lap
hangjára nézvo.

AB^ Az alkalmi igehirdetések /pmodikácio casualis/ másik nagy 
csoportját azok az egyházi beszédok alkotják,amelyom valamely ogyházi 
szortartással.liturgikus aktussal /szontség,sacraipontalsi csolokmény 
bonodikciós szertartás/ kapcsolatban honosultak meg az egjh áz életében.

^Homiletikai irók disputálni szoktak a. fe]c tt, vaj jón özeknek 
az ogjh ázi beszédek megjelölésére "liturgiális" /agondás/ vagy pedig 
a "pastoralis" beszéd /v. ö . pl .Achelis i.m.II.:206 és köv../ meg jolőlése-e 
a helyesebb?! - Sőt annak a vitatása is fontosnak látszott,hogy tkp. 
az ogész casualis - beszéd kategória clkülönitéso so niogfölelő,mórt 
hiszon végső sorban - a karácsonyi igehirdetés, - vegy pl. a Szonth. 
u.13.vas.való'prédikáció is '"casualis" boszéd,hiszon a casus, az alkalom 
itt is megvan,t.i.az ogyházi évnek a szóbanforgó konkrét napja! Úgy is 
próbálták "biztosítani", ozoknek a szortartsái boszédoknok a relatív 
önállóságát,létjogosultságát,hogy abban jólölt 4c mog ogyos-ok a sajá
tossal,hogy ozok az alkalmi beszédek olyanegyházi csolokményokkol 
vannak kapcsolatban,amolyok "bizonyos alkalomból" éd a'"gyülokozotet 
nőm a ma^. összoségében,hanem csak ogyos kisobb,vagy nagyobb köroit érin
tik és érdeklik közelebbről" /Stranor:Homilotika 29..1./ Sokkal helye
sebbnek tartjuk,ha ogyszorüon abban látjuk ezeknek az alkalmi beszé
deknek a /.sajátosságét ,hogy az egyházi szertartást mintegy a "viva vox" 
a verbum:praodicatum"^közvetlenségével kisérik, monotéhon a liturgikus 
adottság mellet a szomélyos momentumot képviselik és mintogy kifejtik, 
magyarázzák azt .nmi a liturgikus rond imádsággaiban lectioiban,antifo- 
niáiban önmagában is egészként áll előttünk,csak aminek befogadására a 
mi agyonretorizált és auditivnek minősitott lelkiségünk már - már 
"képtolon" volna.

Ebben akatogoriában első helyen kell omlitonünk a szontség&k.. 
kiszolgáltatásával kapcsolatson kifejlődött szertartási /"nlknlmj"/ bn> , 
szédeket. - Amikor hangsúlyozottan mpgemlitjük,hogy tárgyi és szomélyi 
szempontból egyaránt ollono vagyunk ozoknek a szontség kiszolgáltatást 
kisérő^szónoklatoknak,/mórt legtöbbször azok!/, - nem hagyhatjuk emlí
tés nélkül azt a tényt som,hogy a Iforosztolési és urvacsorai boszédok 
kialakulása akkor kozdődik az ogyházunkban .amikor az orodoti ovang,is
tentiszteleti élőt "idegen hatásra" visszavezethető fölbomlásnak "orod- 
ményoként kiszakították a szontségokot a gyülekezeti hstcntisztok) ti 
elet organizmusából. A "sacramonta sunt norvi publicorum convcntuum" 
igazságát nem lohotott büntotlonül nogligálni. A szentségek realitásának
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k novoztok. Pedig épon ozok az isteni tottok azok,amelyeknél ogyono- 
n ol kell némulnia mindon "humánum"-nak,minden mo gmagyaráz ásnak, min-

_Í  f   - 1 — * * ' l • .

mogürositéso és tartalmi gazdagásának az lindivudalizmus ‘és hangulat 
korosztyénség szerinti rodukciója szükségképen megkivénta az emberi 
pótlékot,kiogészitéstamely ogyosek előkészítésének,mások elmélyítés
nek 
se
dón szubjektivizmusnak.

a./ A koresztelési^boszéd,hála Istonnok még nagyon ^.ritka. \
A logtöbbszor szontimontáüs alocutiok /lásd pl. az '‘Elsodort falu '1 I. 
kötotébon Parcady tisztolctos korosztolési homilotikai műalkotását,ami 
sajnos - tipus .'/ holyott a korosztség mivoltának,ogyházi jolontőségénok, 
üdvösségro való szükségosségénok summás tanítása sokkal inkább holyép- 
való lenne,do ezt tormészetoson agondában kollono fixirozni. - Mi akik 
a korosztség szontségánok a gyülekezeti istontisztoketben való pl. a 
-•vasárnap d.u.istentiszteletbe sürgotjük, - korasztolési beszéd helyett 
a korosztség szontéségnok jelentőségéről szóló intelmet kivárunk:pl. 
ilyenformán:Kor.Hivokfis tón szont igéjéből tudjuk,hogy minden ember . •
bünnol szülotik,do aztt isctudjuk,hogy Jézus Krisztus azért jött o világ
ra .hogy mogválfcson bennünket,bűnös omborokot, s mivel maga az Ur Jézus 

ta:"Ha valaki nem születik víztől és Léloktől,hom mohot be Isten 
ágába'! /Jn.3:5/, - az Ö rondoléso szorint idehoztátok ezt a gyerme

ket,hogy az újjászületés fürdőjével fölvétessék kor.anyászéntogyházunk-- 
ba, - buzgó szivvol könyörögve Istenünkhöz,hogy a mi Urunk'és Megvál
tónk kegyesen fogadja o. kisdedet és ajándékozza’neki Szontlolkének ere
jét élő hitre,igaz istonf élő lemro 1 .•- Erro a neki tots'ző szándéktokra . 
adja a mindenható Istón áldását a Jézus Krisztus érdeméért. Ámon. - ’ ,

A szentség kiszolgáltat fsánk mogtürté.nte utána, szülőkhöz,kereszt- ‘ 
szülőkhöz külön intelemnek is holyo lohot:"A korosztség szontségében,az 
újjászületés fürdőjébon Isten gyermekévékrisztus örökösévé fogadta ezt ' 
a kis^gyormoket.Ti most arra vagytok hivatva^hogy a gyülokozottel j a 
szülőkkel együtt gondot viseljetek o kisdedtől,hogy istonf élő lombon ne
veltessék és mogőrizzo azt a kegyelmot,amelyet a szobt koresztségbon 
kapott. Mindenkor szemetek előtt legyen mindnyájatok nagy foleoőségo és 

-ezért soha mog no szünjotok gyámolitani őzt.a kisdedet kor„szeretettől 
és hüségos könyörgéssel,szive tokon hordva lolko üdvösségét! Az Ur : 
magq adja erre noktok kogyolmét!" - Mogjogyőzük,hogy a templomi gyüle- 
kozotn kivül,/magánházban.szórványban,stb,/ szükségbő.l. történő koroszt-- 
ség osetén a korosztségnok'épen az egyházba plántáló Krisztussal eleven 
közösségbe holyoző jolontőségét ömölje ki a liturgus-hömiléta és az 
istoni adományból folyó oíkötalozés t hangsúlyozza a családra,szülőkre , 
korosztszülőkro való vonatkozásban ' ; ~

mondt 
orsz

b./ A sacramohtum altaris 
communionis/ és mélységos tartalmi 
használata osetén nemcsak,hogy n m 
hanom ogyonoson mog som tűr Ilyent.

orodoti jelentőségéből /sacramontum 
gazdagságából folyik,hogy helyes - ’ 
kiván külön "urvacsorai boszédot", - ■ ■
- Csak akkor lőtt'divatossá oz is,' w - «* • , 9 i •

amikor kiszakítva a gyülekezeti istentiszteletből,unnák: szivét és koro
náját összekapcsolták a tőle annyira egészon más jollcgü "általános • 
gyónás"-salés igy rákényszoritottok ogy olyan "gyónási es urvacsorai" « 
boszédot,amolyik vagy inkább gyónási,vagy inkább urvacsorai,de iegtöbb- 

-azör csak zavarólag hat-. —  Mint a gyónás és az úrvacsora s zentségo szét
választásának és a szentség orodoti helyére való visszahelyezésének a • 
hivő igen szükségesnek tartjuk az urvacsdras zontségéről való igohlr- 
dotést,molyro jó alkalmat ad az egyházi osztendő monotébon Nágycsütör- 
tük ünnope,/és már olőzőlog Laotaro vas.ovangoliuma is / /, - azonkí
vül podig el tudjuk képzelni és kívánatosnak tartjuk,hogy évente bizo
nyos időközökben hallja a gyülokozet az úrvacsora szonteségécol szóló 
kor.tanitást.

Viszont az is,természetes,hogy az ogyhézi év organizmusába, 
tartozó gyülekezeti bűnbánati és•ima napokon /Buss und Bcttage/ különö
sen fog érvényesülni a bűnbánóira, a-.megtérésre hivó ige prodikálása. 
Logyünk tisztába azzal,hogy a gyónásnak /"ált.gyónás" formájában somi/ 
nőm intográns részo,nom l©nyogos kelléke a gyónás! boszéd.hanem csakis 
a bünvallás /confossio/ és az absolutio /fololdozás/:.ha mégis; tartunk, 

..amint hogy gyülokozo ®i.nk mai állapota nagyon is megkíván ja „hogy minnél 
gyakrab a n tartsunk ‘ .
a bűnbánati boszédn

e fink mai állapota nagyon is megkíván ja „hogy m m n  
Jakkor a gyónási:/bünbánati/aktus élén van a helye 
ak,mint a gyónási intolomnok. Épen az Úrvacsorával

• • • * , * g
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való kapcsolata révén lett szinte tipikus alapigévé:I.Kor.9:28-29!- 
Mint sajátlagosan a gyónási bünvallásra felhívó előkészítő ,prédikáció 
alaptgéját jelöljük meg I .Ln.1 :8-1 0 .v .-e,amelynek és a többi hasonló 
jellegű igének az alapján a prédikátor önvizsgálatra,bűnös voltunk feli© 
mérésére jmegvallás ára,szivbeli törödelemre igyekezzék segíteni a hive- 
it,nem feledkezve meg Mt.5:23. 24*v.-ekben foglalt intelemről senu 
Nemegyszer hallottam már gyülekezetekből az en pásztorolások alá került 

hívektől azt a panaszt,hogy a gyónási beszédek egyrészt /az Úrvacsorá
val való összefüggésükben valami nyomasztó teherként nehezedtek az Úr
vacsora vétel, a communio tényére és semmi öröm sem maradt meg/ nagy
ban elősegítették azt,hogy a bünbocsánat pecsétjét,zálogát.értékelhető 
szimbólumát lássák a szentségben és sommi többet; - másrészt pedig 
ezek a gyónási beszédek mint olyanek szinte feleslegesnek látszottak az 
Úrvacsorának épen '^yónáskéntf való kezelésénél.

c. /Egészen más megitlés alá esik a gyülokezetim igehirdetés 
alkalmai közt anyagánál és feladatánál fogva a sacramentalis-kateche- 
tikai-pastoralis jollegü konfiritiació-aktus keretében elhangzó prodi- 
káció.amelynek kasualis intelem jolloge mellett egészen nyilvánvaló

^ _________  edlkáció-jolloge is és en® k a két momentumnak feltét-
le nfer^gységBön kell maradnia és igy kell érvényesülnie.! Amftu litur
giában is hangsúlyoztuk a konfirmacio-aktusnak gyülokozeti jellegét^ 
és ezért kövotoltük.hogy a rendes főistontisztolet organizmusába boé- 
pitve végeztessék, - épen úgy kivánjuk.hogy a konfirmációi boszéd a 
maga alkalmi bőszed mivoltában us toljos határozottáságban is gyüleke
zeti boszéd logyon. Egyrészt a konf irmandus okihoz kell. szólnia., a hála
adás hangján Iston kegyelméről mogomlékczve,amellyel a kor.szentségé
ben elkezdett o bennünk a jót, - de uta3v,c arra is,hogy a kor,hitben 
való növelésük,oktatásik /szülő,egyház munkája/ is az C kegyelme. - 
Másrészt pedig intolon. n.ok koll lo.nnio ennek a konfirmációi boszédnok, 
amely arra hiv,hogy a konfirmandusok hálájukat igez kor.életbon bizo
nyítsák meg. No hiányozzék a"militia Christi" -nek a maga óriási je
lentőségében való hangsúlyozása som. - Viszont a konfirmációi boszéd
nok a gyülokezotet illotő része mutasson rá arra a nagy fololősségro, 
araollyol á szülők,keresztszülők és az egész gyülokozot tagjai ez után 
is változatlanul a tostvér-szoretet hitvalló példaadásával tartoznak a 
konfirmandus ok,ilotva aznap mogkonfirmáltak iránt. - Ha a konfirmandu
sok vallástételo /" Glpübonscxamon" és hitvallás, a formulázott crodoval l/ 
az aktus katochotikai jollcgét állitja olőtérbo,^ a konf irmáció ténye 
pedig,mint a Szentlélek Iston kegyolménok:.imád^ggal és kézrátétell el 
való kéréso és közlése inkább sacramontális momontumát domborítja ki, - 
magában a konfirmációi beszédben ̂ s-sü^ségképen fog dominálni a szemé
lyes pastoralis szempont, - hiszon,önnek jogosságát • megadta a bonfir
ma clórtJ'-va ló előkészülés során a pap és növendékei között kialakult 
bensőséges viszony. - Csak a pásztori hang nem azonos ám a frázisok 
és hangulatos érzékenykedés produkálásával. - Erről no feledkezzék mog 
a konf irma tor homileta. Es' bármily on totszotősnok és retorikailag ér
téke sithotőnek látszanék is vigyázzon,hogy bele no ossék abba nagy hi
bába,amely annyi konfirmációt tett tönkro és annyi konfirmandust 
oresztott a világ széles országutjára t.i.hogy olbucsuztassa konfir
mandusait! /"Eljött a válás órája" - "Eddig vigyázott ráTTok.. stb.-/
Az egyház - ezt jó lesz megtanulnunk! - sohasom búcsúzik,sohasem bú
csúztat /"os gibt kelne Entlassung,sondor nur Zulassungen!/!— Végül 
azt is mogomlitjük,hogy a konfirmációi beszédnek épen,mint gyülekezeti 
igohirdotesnok az ogyházi év organizmusába be lobé íjozot tőnek koll 
lennie,ami - a húsvéti örömidőbón,ill.pünkösd táján történő konfirmá
cióval nőm is okoz nagyobb nohézségot. - Ahelyett,hogy mindenféle ke- 
rosgéléssol 'Választani" akarjon alapigét a homileta /"l%y hü mind
halálig" .stb ./sokkal holyosdbbon teszi,ha 

építi fel ..alkalmi ünnepi beszédét.
d. / Az osketési beszéd,ahogyan az manapság virágzik általában 

nem a tárgyához /keresztyén házasság.család/ igazodik es alig-alig 
lohct rá alkalmazni az "igehirdetés nevet" . Arról,hogy a házasság Iston 
rondolése,hogy a kor.házasság szent és felbonthatatlan,hogy az a log- 
bensőbb életközösség egy férfi és egy nő között ,é.a hogy mi ennek az 
élotközösségnok az áldása és olkötclozéso ésarról.hogy a kor.ovang

v̂
a■ nap porikopájából kiindul-
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házasságnak Isten akatis szerint kell folynia és hogy abban beletarto
zik az 0 szent akaratából, a kereszt is, - vajmi ritkán hallunk! -
Ellenben annál 
megtalált ifjú 
találkozása és

többet hallottunk arról,hogy egy boldogságát kereső és 
és liliomlelkü, ártatlan tisztaságú menyasszony össze- 
utnakindulás milyen szép és boldogító - és I.Kor.13:13 

mint "mottó" alapján olyan szépen lehet beszélni, a "szeretétről". - 
Retorikai produkció helyett sokkal szükségesebbnek tartjuk az esketési 
szertartás elején álló intelmet,amelynek példájaként Ideikrtatunk egy 
ilyen beszédet: "Kér .Hivek! A házasságot maga Isten rendelte ,hogy férj 
és feleség egymás segítségére legyenek, igaz és kölcsönös szeretetben 
hordozzák aKelet gondját és fáradalmait és ennek a logbensőbb életkö- 
zössé'gnek az áldásaiban meglássák Istennek rájuk kiáradt kegyelmét. 
Istennek ez a rendelése, a házasság: szent - fontos, szent ennek minden 
köteléke, szent ennek a célja* Férj és foÍLeség ogyirtsért éljenek,egy 
legyen örömük,fájdaJ&k,reménységük. Kér.Jegyesek! Soha ne feled
jétek,hogy a kér ,házasélot ,amelyneknut jár a most léptek,amikor Isten ke
zéből veszitek egymást hitestársul! - kölcsönös hűséget, ’bocsülést és 
szorototet kiván,hogy állandóna segítség és pédakép lehesset ok egymás
nak igaz Isten félolemben így ISbon nevében kezdjétek és az Ö szent 
akarata szerint folytassátok házas élete te tokot,amelyre ma itt Ijt3>iszi 
szine előtt egyesültök! így lesz dicsőségére ez a?( Urnák és boldog
ságára a ti egész földi életeteknek. Erre kérjük a'kér .gyülekezet Q 
jogyespár folett a mindenható Isten kegyelmét és áldását! Ámen"
Viszont nem helyeseljük azt.a- kétségtelenül minden "szontimentaliz- 
mustól" ment eljárást som,amikor a házasság céljaként az utódok tovább- 
plántálásáról, a gyermekáldásról bőszéinek, - főleg fiatal papok, 
elfeledve,hogy a házassági ágonda liturgikus rendjébe /imádság,stb./ 
tartozik be a házasság gyömölcsénok Ilyen megemlítése ! - ' .

No hiányozzék ellenben Mt.19:3-6 alapján a házasság felbont
ható tlans ágának a hangsúlyozása és nagyon jó,ha Ef.5:22-29 is szóhoz 
jut valamilyen formában!- Magától értetődik.hogy az oskotési igohirdo- 
tés szempontjából is azt koll a normális esetnek tartanunk,hogy a leg- 
bonsőbb élotközö sségro az eskövoi oltár e]é olyan jegyesek jönnok,akik 
az egy szükségos dologban, a legfőbbon t.i.raint a hitbon egyek! Az u.n. 
vegyes pároknál kétszeresen hangsúlyozni kell a prédikátornak,hogy az 
ovang /vuCágoss ága, Is tón tiszta Kent igéje otthon legyen az uj otthon
ban,az legyen életük irányítója. - Akiket személyes közvetlenségből 
nem ismer az eskető pap, - azoknál feltétlenül ajánlatosnak tartjuk, 
hogy csakis egy objektív jollogő eskotési intelemhez ragszkodjék, 
hogy megtévesztésektől és meglopótésektől mentes maradhasson!/mirtus, 
stb./

Sokkal inkább szükségesnek tarjuk,hogy a rendkívüli osetekbon 
/özvogy,stb,/ s ©laljon meg,mint igazán sajátosan~Tcasuálís ’boszéd az 
ogyház igehirdetése. Idetartoznak természetesen azok az eső tok is, 
amikor az egyházi házasságot elmulasztottak teszik jóvá a vétkükot/talán 
évek múltán!/ amikor is nőm az oskotési beszédben van a holyo az inte
lemnek és foddésnek,hanem az előzetes pasztoralis munkában,amolynok 
épon az eredménye,hogy odatérdelnok X 3ton oltára elé,hogy most Isten 
kezéből vegyék ogymást kor,házassági hűségre "hitvestársnak". - Ha 
sajátlagos értelomben homilotikai jellegű oskotési boszédro kerül a sor, 
■a prédikátor jó kapcsoló pontot talál sokszor annaka Szentijének 

az útmutatásán,amelyik a vőlogény vagy menyasszony konfirmációi spo- 
ciális áldó igéje volt. - Tkp.nom az igehirdetés tárgyi kérdesoi közé

_ _ -m _ — A * - —  3 - A « . m a * .  .  1  ^ .   tartozik,do mégis szükségesnek látszik már itt megemlítenünk,hogy az 
oskotési beszédbon is /mint minden egy lázi szertartásban és azzal 
kapcsolatos igehirdetésben is!/:rangra,állásra,korra, való tokintot 
nélkül:egyedül a :"te" megszólítás a holyos. - Végül azt is megemlít
jük,hogy teljességgel helytolcn eljárás,ha az oskotő pap /tokintottol 
van arra a tényre,hogy pl.jolonlog nálunk kötelező módon megolőző az 
egyházi házasságkötést az u.n.polgári aktus az állami anyakönyvi hi
vatalban /"immár törvényesen mogkötött házassági szövőtségtel© t,itt az 
Iston s zino előtt.. ."szont oskövéssel is megerősítsétek..."/

Ebbon az összefüggésben mogemlit jük'még azt is,hogy u.n.ozüst^ 
vagy arany-monnyegző esetén/unikor szó sincs azonban "ujra-oskotésről"/ 
imádságból is,igehirdetésből is a hálaadás igéje csobdüljön ki a
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kegyelmes Isten jóvoltáért.
e./A temetési beszéd, - az egész temetési szertartással együtt 

egyik legnehezebb es legproblematikusabb szolgálata a papnak,illetve az 
igehirdetőnek. - Itt történik mind a mai napig a legtöbb visszaélés az 
Isten igéjével és valóban igazat kell adnunk Uhlhorn megállapításának 
/Die Kasualreden,1896,a 160 és köv.lapon./hogy talán sehol olyan mél
tatlanul nem jelenik meg az egyház,mint a temetésnél.Azt szokták monda-

zetet,szinte nár előre jól olkésziti és igy az egyházi szonok könnyen'
játszhatik az érzelmek húrjain. - ,, ,

Mások meg a legnehezebbnek tartják és boloogyezőleg bólintanak, 
hogy mivel annyi botrankozás okozója volt már "a gyászboszéd", - el kell 
törölni és az egész •. temetési szertartásból ki koll küszöbölni minden 
hömiletikai olemotJ - Hacsak oz a két lohotőség volna. . - vagy a 
humanum-ot mogszólaltatni, - vagy podig hallgatni,illetve csakis 
liturgiát - .végezni,akkor valóban nem lőhetne más a választásunk,mint oz: 
"prédikáció nélküli tomotést!" - De van egy harmadik lohotőség: a 
halált győző vitéznek, a diadalmas Krisztus igéjének,üzenetének a mogszó- 
laltatása az apostoli bizonyságtovés megdöbbentő és fölemelő igazságá
ban:’̂  bűnnek zsoldja a halál,do -^ston kogyelmi ajándéka az örök élőt 
a mi Urunk a Jézus Krisztusban"/Róm.6:23/". - Öt,az élőt fejodolmét 
koll prédikálnunk a koporsóknál,nem foledkozvo mog arról,hogy a tomotó- 
si szertartás hömiletikai része az élőknek,az itt maradtaknak szól.
Toljósén olhibázottnak koll tartanunk azt • “az eljárást,ha a prédikátor 
a temetésnél abban látja a föladatát,hogy ogy bizonyos szent igének jol- 
igoként /mottó/ fölhasználásával az olhunytról szól jón,akár vélt,"ér-, 
demeinok" hangoztatásával,akár pedig az érző lmok húrjainak mogrozogto 
tésévol "búcsúztatót" szövő bcle,illotve ilyonné alakitva igohirdoté- 
sét. - Nőm ogyszor val°ságos megcsúfolása az ovang.kor.hitnek,ami ogy
ógy koporsónál történik:"brovi manu" kanonizálja,szinte szentté avat
ja a prédikátor az o lhuny tat, akit podig mi csak Iston irgalmába ajánl
hatunk. •

Minden koporsóval üzen az laton,igéjénok világosságánál ezt az 
Ö üzenő tét koll mo g?zólaItatnunk a mi személyes bizonyságtovésünk köz- 
vdtlenségében S ha napjainkban már nem az ősi "halotti bőszed" igéi 
szólalnak mog tomotésoinkon-,kétszoroson vigyázni koll a homilotának, 
hogy a vigasztalás és intelem ogyaránt csak szolgáló szoropot töltsön 
be az élet üzonotenek hirdetésében és abban a bizodalmas hivő bizonyság-

ndül a :"hiszom a tostnok* •

beszédben koll szomolőtt 
tartani a prodikáiornak,nogy emborok szomélyéro nem nézve szólja kor. 
hitünk igazságáét, - mindig gondolva arra is,hogy ogy-ogy temotési bo- 
széddol ■ aa nőm is "célzatosan" olyanokat is elérhet az Iston igéje, 
akiket talán sommi más alkalom nőm visz el atomplom szószóko alá. - 
Alapigénket omlit jük: pl. Jób 14:1-2,- Zsolt .39:5-7, - Zsolt 73: 23-26 , - 
Jn.l4:2.3, - Jn.17:24, azután bőségos anyagot nyújtanak a Kómai és 
korinthusi,valamint a zsidókhoz irt levél és a

tevésbon,amolybon minden.koporsónknál megeső 
feltárna dását!" Ha valahol,akkor a temetési

nHalállal ^pokollal szemben 
adalraas kicsondüléso,amolytyől 
hagy haljuk omlités nélkül,hogy 
nyomén a tomotós rítusához a 
csak kivételoson,valóban csak

J;s 1 . könyve
foltámadás igéje legyon a mi hitünk di- 
mindig az élet szólaljon mog! Azt som 
egyházunkban általában nőm tartozott lé- 
"gyászboszéd"; - a XVI.és XVII.sz.-bán is 

.  ̂ "nagyjainknál" szólalt mog és mig oz
inkább^ "parontació",a szomólyos momentumod kiomoléso,hamarosan való
ságos életrajz lőtt,addig a gyász istontisztclotokon a porikópa alapján 
rondszorint I .Kor .15:53-59, - szóit; oz igozi igehirdetés!

A tomotési beszédnél igen nagylolkipásztori tapintatra van szük- 
-Nem arra való alkalom a temetés ,hogy itt' Ítélkezzünk, - bár 

-lehetnek osotok,amikor épon az a kötelesség hárul az igehirdotőro, 
hogy "kömény" beszéddel szóljon:"Az ég és a föld elmulnak.de Isten be
szédei soha el nőm múlnak" igazságáról! Nem lehet büntetés som a 
temetési beszéd megtagadása,ha az igehirdetés; - ellenbon ogyházfe- 
gyelmi szempontból nagy szükség volna az_ünnepélyes temetések megtaga
dásának eszközét újra használatba vonni./Öngyilkosok.megátalkodott

seg
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bűnösök stb.temetésének a kérdése/ - Ezek a kérdések azonban már nem a 
homile tikéba „hanem a lifcurgikába/tartoznak /lásd ott a 98.lapon/
A nde mortms. nil.nisi'bene"! eredeti értelme helyett
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ma az a követelés 
dlkétorokkal szem- 

jóin dula t ta 1 , mindé neke t
__„ _..... . . , „ák -"jót szépet mondani"

Imég hazugság árán is j/ - Amikö-h; még megemlítjük,hogy szükségesnek tart
juk /mint '.mihdeh alkatai beszédnél/ a temetési beszédnél is:"de tempore" 
elv /egyházi év menetéhez J való-'igazodás/ lehetőség szerinti keresztül 
vitelét/ - nem hallgathatjuk el azt a kivánalmat^sem.hogy a temetési 
beszéd különösén -is óvakodjék retorikai térjongősségtől, és követeléské 
kent valljuk„hegy tiz percet sohasem szabad meghaladni! -

Külön kellene 1 nlos t még -ázőhunk az alkalmi beszédekké. azok cso
portjáról „amelyok fe Is zen te lóJal -Szertartásokkal /pap, püspök, templom,/ 
azután a különböző bcnodictio-s szertarásokkal /pl .harang, ̂rr. temotö, - 
iskola, - gyülekezeti ház, t zászló, -stb./ kapcsolatban az egyház gyü
lekezeti életének a keretén beIpl. Az idő rövidsége miatt és arra va
ló tekintő ttel,hogy ozok a funkciók az egyházi főhatóság juris dicti- 
ok körébe tartoznak,meg kell elégednünk annak az egy szerű,de általínos 
érvényű követeimé- -nek a hangsúlyozásával,hogy mindezekkel a szertar
tásokkal kapcsolataso homilotikai szolgálatok valóban igehirdetések 
legyenek,meghatározva szigorú tárgyilagossággal magától a kérdéses s zer- 
tartéstól,illetve a felszentelendő személy „vagy tárgy egyházi rendel
tetésétől!. A gyülekezeti szolgálat során azonban sokkal előbb és 
sokkal váratlanabbul találkozhatunk olyan alkalmakkal.amikor egyházon 
kivüli korporációk kérik különböző felszentolésekro„megáldásokra az ige 
szolgájának.a közreműködését. Azoknál a ritka alkalmaknál ,mikcr a 

<• község,stb,tiszta evangélikus jellegénél ^csakis az egyház közromükö- 
■ dóséról van szó, - nincs semmi nehézség: minden további nélkül vállalja 
a prédikátor az igehirdetést, sőt ragaszkodik ahhoz hogy benedictios 
szertartás igehirdetéssel, "a vorbum praodicatum" érvényositésévol tör
ténjék. Ott azonban„ahol a különböző felokozotok is résztvosznok.sőt 
bizonyos előjogokat usurpálnak,vigyáznia koll a szontigo szolgájának, 
hogy egyházunknak sommi degradálása bo no következhess ék. Csak abban 
az osotbo.n válla ja a s zolgálatot ,ha biztosítva van a közromüködés lefo
lyásáéban o^yházunk méltósága. A"fole-kezoti holyzot" kiélezett volta kö
vetkeztében ajánlatos„hogy mások által "felszentelt" zászlókat ne a 
templomban áldjon meg.,illetve úgy végezzo ezt a szolgálatot,mint egyot- 
lon és toljos aktust. A "közös" fungálásnak olvi okoknál fogva ellent- 
mondunk. U.n.tábori ünnepségek keretében történő mogáldásoknál„folszon- 
tolésoknél ugyanis lassanként az az abusus alakult ki,hog,y ahol az 
"uralkodó felokozot" mogengodi a közreműködést. " végzi "a felszonte- 
lést.az ovangelikus egyház pedig adja - mondjuk ; - az "alsóbbrendű", 
az "ünnepi beszédet". Erre,az igénok önmagában úgysem megálló,de ki
felé tényleg moglévő leértékeléséhez nem adhat segédkezet a tiszt.a 
szontigo s zolgá ja „hanem rag&zkodnia kel], ahhoz,hogy olyan .önmagában 
teljes ogópz benedictios aktust végezhessen.aminek igen is szerves

amelynél viszont nőm abban fogja 
zeti polemikus hangot szólaltassa meg,ha. 

nem újra a tiszta tárgyszerűségben hallassa Isten szent üzenetének konk
rét üzenete ét/- .á közösség, egyesület élete .stb,száméra. Az igehirdetés.-

----- ---- n -* - --- -.---i--'.--- -'-■‘-ásga s em gyengítheti le azonban
tárgyi alapkövetelményét,hogy 

i . . produkálásunk mindig és mindenbob„mindenki számára„alkalmatos és alkal-
/: matlan időben:. - az élő Krisztus prodikálésa legyen.

. . . . . .  . . .

V

teljes ogepz oenoaicoios uko u 
része a "vorbum predikátum" i 
hivatás át látni ,hogy a felekez
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Már az egyház igehirdoto munkájának személyi kérdéseit tárgyalva 
külön meg kellett állnunk az előtt a tény előtt?hogy a gyülekezetek ki- 
sebb-nagyobb része - sajnos! - manapság nem érhető el az istentiszte
leti élet keretében folyó igehirdetésben és ezért megkíséreltük megke
resni az istentiszteleted kivüli igehirdetés hallgatóságának lelki
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j át s ágait,mint amo3.y okkel számolnia kellett az egyház^ homiletikai 
ikájának* /14§/ S már ott,abban az összefüggésben is érintéttűk„hogy 

ennok az igehirdetésnek sajátosan misszionáló jellege lösz még akkor is 
ha nem sorozható egyszerűen a külsö-pogány . stb,missziós ,;kérygma'5,-nak 
a kategóriájába. Említettük azt-isfhogy az igével megkeresett emberek 
/eleinte csak hallgatóság/ sajátos lelki adottságainak megfelelően 
/ujpogányság,közönyösek,nyilt ellenségek,azután a hitigazságok felől 
egyszerűen teljes tudatlanságban levők,a szeektások, a szociális igaz
ságtalanságok és az egyházban esetleg érvényesült rendi,társadalmi 
osztályú-szellem áldozatai,stb,/ a legnagyobb különbözőségben kívánják 
meg az. ige hirdetését,

kirítt most inkább a tárgyi szempontból tekintve ezt az igehirde
tési feladat-kört. Első helyen emlijük a hltébrosz tő,evangelizáló igehir 
detest^amelynek a személyes bízonyságtevés közvetlonsegSen hatafamas 
hivó s zó.va,szinte magávak sodró lélek megragadássá kell lennű-: fér
és lásd meg” Ennek az evangelizálc igehirdetésnek tehát téritövé,lelket 
megmozgatóvá kell lonr.io: ''Térjetek meg!'’ Bo kell világítani a Krisz;tus 
nélküli élet valóságát a mag sötétéségében és halálos reménytelenségé
ben és fel kell mutatnia aKris-ztusban megmentette uj élet lehetőségét 
a bünbánat a töredeüem útját: a hitre jutást a maga csodálatos élménysze- 
rü misztérium:" voltában. - • •

Egyik külön igehirdetési -katagoriájáb jelüljük meg ennek a munká
nak az apologetikus bőszédben.amelytői természetesen elválaszthatatlan 
a polemika;de amelyet sohasem tekinthetünk öncélnak,hanem a kér„igazság, 
az egyházra bízott szentige szolgálatának,amely a tévelygő lelkekért 
való felelősségben is az igazságra vezérlő kalauznak,a Szentiéleknek 
engodelmes•eszküzéül tartozik bizonyulni.Az apologetikus igehirdetés 
igen gyakran ppen az egyház istentisztoleti életétől elszakad' ak fel
keresése közben -, lesz világnézeti polémiává. Itt a "tudomány” kérdéseit 
él%en el kell különítenünk a "hit" kérdéseitől,fontos annak a felmuta
tása,hogy nem oxact tudomány„hanem hit áll a kerosztyén hitted szemben,- 
és épen. a mai hitünk különb voltát,diadalmas igazs-ágáf kell ennek elé
jük álliatnunK, Ezeknek az apologetikus beszédeknek-í.-gyakran a különböző 
tévelygésekkel szemben kell akcióba lépnie és az evangélium igazságát 
a római,kálvini,stb,vagy más szektás felfogásokkal szemben napvilágra 
hoznia . '• ............ ‘ -S  :

.... ■ • ; S ezen a ponton 'már látjuk az átmenő te t- a tanító-igehirdetés ,az
alapvető kér,ismeretek közlő homiletikai munka irányában,ámeTyeft ■ 
semmiké pen som szabad a doktrinarizmus,scholastika,intelloctualizmus 
lekicsinylő jelszavaival '."elintézni ! - Ennek a tanító, prédikációnak 
amennyire kötelessége- a 'tiszta' evangélikus lutheri ker.séget a. hallga
tóság elé tárni./pl. a szórv 
kikerült "müveit" embernél i
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ól sőt "evangélikus" középiskolából
s d'e nagy szükség van rá.1/,épen annyira fel

adata azoknak az aktuális erkölcsi kérdéseknek a.meglátása és 'megtár
gyalása , amelyek semmiképen sem választhatók el ker,hitünk centrumától 
/ma.pl. a család,kér,házass ág,azután a munka,anyagi javak feloszlása, 
munkanélküliség,stb„/ és amely kérdésre vonatkozólag félreértés nélkü
li világpsságban kell tisztán állania egyházunk mondanivalójának.

Mindezeknek a fontosságát elismerve és hangsúlyozva még egy lé
péssel tovább kell ipennünk és azt kell mondanunk,mintegy felhozva a 
14.§.-ban mondottakat! - hogy az istentiszteleten kivüli igehirdetésre 
bármennyire paradoxonnak látjuk/ - nagy"szüksége van-azoknak is/akik 
buzgó hallgatói Isten igéjének és szívvel lélekkel vesznek részt 
egyház kegyelmi -életében-, is tontis zteüe ti életének teljességében.

Épen azok alap ján, amiket az igehirdetésről, és az egyhá-zl. év- 
kapcsolatáról mondottunk /18&./ követke zik„hogy még akkor

r r*
C \ L x

•1 ctJu. o sha a le., e tő
teljesség szerint érvényesült a verbum predicatum a -kultusz keretében, 
nem .mondhatott el az ogyb áz mindent,aminek hirdetés érévázokkal szemben 
is hivatott,akik hűséges engedelmességgel figyelnek szavára.

Szükségesnek tartjuk tehát az evangelizációs,ébresztő-prédikációt 
azok számára- is,akik normálisan élénk a kegylom eszközeivel, ~ bár 
elismerjük,hogy ennek az u.n.belső missziós igehirdetésnek inkább meg 
fognak felölni egy bizonyos témekör alapján tartott sorozatos prédiká
ciók. A helyi viszonyoktól sok függ a kivitelben,de elvileg nyugodtan 
megállapíthatjuk„hogy mindenmég a legbuzgóbb, gyülekezőtben is szükség 
van időszakonként u.n„ébresztő bünbánatra ,megtérésre hivó,az evangélium



szolgálatába állító népmissziós Igehirdetésre!
Ugyanez áll a ,tanitó jellegű igehirdetésre ,amely sokszor a kon

ferencia beszédek jellegét öltheti magára,lényegileg azonban az evang. 
kér.ség alapvető egjházi hitigazságainak megismertetésének kell marad
nia. Nem egyszer tapasztalhatjuk,hogy még az Isten házát buzgón látogató 
az istentiszteleti életben résztvevő vezető egyházi emberek is milyen 
tájékozatlanok; - nincsnek tisztában a szentségek helyes értelmével 
/az evang,urvacsorai tan,azután a gyónás/ de nincsnek tisztában a krisz
tus válts ágmüvével, sőt az apostoli hitvallás alapigazságaival sem.Hogyan 
lehessenok ezek a hiveink az ecclaesia militansnak katonái,ha maguk 
nincsnek felvértezve,felszerelve a Lélek fegyverével az Isten szent 
igéjével !! Épen az ő lelki ellátásuk és felszerelésük is nagyon kívá
natossá sőt szükségessé teszi az apologotikus jellegű,sorozatos igehir
detést. - Valóságos tanfolyamokra gondolunk /szentirás,kinyilatkoztatás, 
Szontháromság,Krisztus müve, az egyház, a kegyelmi eszközök,az imád
ság,stb,/ s ezen a ponton nem hallgathatjuk el azt a meggyőződésünket, 
hogy - bármilyen anakronizmusnak is látszik! - itt lehet,itt lesz újra 
élő értékévé a gyülekozet-épitő munkának igehirdetésünkben:a kátépre- 
dikáció! Ha a vasárnap d.u.istentisztolo tból általában kiszorul a kato- 
chizáció,illetvo káté-prodikáció,annak mint sajnálatos ténynok,ogyuttal 
figyolmözetótő jcllogo is kell,hogy le gyen:nőm lehet tkp.nem homogén 
hanem nagyon is divergens elemokot olyan közolségbo szoritsni és abban 
mogtartani,mint pl, a Káte-prodikáció.katochizáció és a közvotlonül 
hozzá kapcsolódó liturgia! - Valljuk,hogy szüksége van a felnőttek gyü
lekezetének is a kor.igazságban való tanitásra a homilotikai munka kere
tében és hogy ebben a legjobb szolgálatot toljosithoti a Kátéhoz való 
visszatérés! - Ez az igazság;azonban mór önmagában is /a templomi gyü
lekezet életében is!/ az istentiszteletei kívüli igehirdetés szükségos- 
ségét igazolja! - Igen alkalmas módon kapcsolódik pl.a gyülekezetnek 
bibliai ismeretekben való kiképzése a bibliai órákon a Káté igazságok
hoz ;ez a munka nagyon jól történhetik a templom szószékéről! /pl.az Ágos 
tai hitvallásról mondott sorozatos prédikációim 1930-ban mindig ogy-egy 
szont ige alapján esetleg épen a mogfeleő hitcikkben előforduló ige■ 
utamutatása mellett hirdette m volt gyülekezetem són a kér.hit igazságait/

S amint pl.az ifjúsági hiterősitő ,előadó sok 'igen jó alkaLmak- 
nak /casus!/ bizonyulnak igehirdetésünkben a kér.igazság tudatositásá- 
ra,illetve a hit ébresztésére és tudatosítására, - meggyőződésünk szer 
rint épen olyan jó munkát végezhet az egyház homilotikai szolgálata a 
föntebb vázolt népmissziós.evangelizációs munkának minél céltudatosabb 
végzésével szélesebb körökben is. Az ember végső létkérdéseit,mai éle
tünknek kor .hitünkkel a legszorosabb kapcsolatba került problémái 
mind felototot.sőt ogyenosen noha az életünk já iyitást vár; - nőm 
mások utánzására mutatunk ezzel hajlandóságot.hanem annak az intelemnek 
és igazságnak a követését kívánjuk minél nagyobb hűséggel érvényesíteni, 
amoly igy hangzik:"Áron is megvegyétek az alkalmatosságot,mert a napok 
gonoszok!" /Ef.5:16/.
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2 1 §.Az ogyház igehirdetésének a célja.

Mielőtt homiletikánknak az, egyházi igehirdetés tárgyi kérdése
ivel foglalkozó részét bizonyos nyugvóponthoz juttathatnánk,illa tv© a 
következő résszel való természetes kapcsolódást megtalálhatnák, - egy
részt az igehirdetés tárgyi kérdéseinek vázlatos ismertetése sorén:., el
mondottak összefoglalásként .másrészt pedig sépen az u.n.^alaki kérdé
sek megviÉjgioásóra irányitolag kiható alapvetésként szükségesnek tart
juk még,hogy tisztáb lássuk magunk előtt a homiletikai munkának a maga
tárgyszerűségében adott célját.

S ennél a kérdésnél - mi az igehirdétés cél^a? ̂ - mindjárt meg 
kell állapitanunk,hogy a homilatikai irodalomban regtől fogva,legnyil- 
vénvalóbban azonban a XIX.sz.első negyedétől fogva sokszor egymással 
egészen határozottan szemben álló felfogás igyekezett érvényesülni. 
Sajátságos módon - ez megfigyelhető mindig ebben a folyamatban! - Ér
vényesül az a Schleiermacher óta egyházunkban^is behatolt felfogás, 
hogy az igehirdetés /prédikáció/ célja $ épülés. Ez célmeghatározás
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L̂-agC < '
x̂. / _ * ^
&C*üAJk

<£y ed //v?
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azonban elvesztette már az "ojkodomé" ujtestámentumi tartalmával,jelen
tésével a kapcsolatot és az istentiszteletnek,,raint"darstellendes Handelr 
-nek analógiájára a szubjektivizmusnak a kifejezése. - Megjegyezzük, 
hogy a quietivum szempontnaknaz érvényesülése is együtt jár ezzel a fel- 
fogással. - Lutheri evangélikus talajon ez aztán bizonyos csendes meg
nyugvást mutatott:"íme a te Királyod jön!" Ennek a kegyolmi ténynok 
és áldásainak felmutatása és ezzel együtt az Isten előtt való boldog 
kitárulás lett az igehirdetés célja.Valóban a legjobbkor„figyelmeztotte 
/minden szélsőségessége ellenére is holyoson!/ Hilbert: "Wider dió 
Horrschaft dór Kultprodigt" c.ihata az ilyen felfogásban és praxisban 
rojlő ve szódélomro az egyházat és sügotto a misszionáló ,ovangolizáló 
igehirdetést,amolyaek céljára megtérés! Mogérthotjük ezt az oppoziciót 
és őzt a kövotolést ,mort jóformáb toljosen elhanyagolta az egyház az 
istontisztolohn kivüli igehirdetést és a jóformán egészon "Kultprodigt"é 
lőtt istontisztoloti igehirdetést igen nagy mértékben elvesztette az 
eleven élottol,a szószék alatt összegyűlt emberokkol lelki világukkal

• ̂  ^  ÍÛ /yialó kapcsolatát.
; • Az igohird

/

^  a. UU'U uvj ca v u i s /  ü q  v  u ;
uitestámontúrni,kor.egyházi érték - és igazsá 
"épülés" helyett építést mondunk /ojkodomé!,

igehirdetésnek ez_ a másik,olőzőtől egészen különböző jellegű 
célmoghatározása joggal hivatkozhatott Luthorro a "beütsehe Messe" 
előszava s zorint: "Rcuzunk. zum Gott" a prédikációimig a mise már az 
Úrral való közösség! - de elfeledte,hogy itt milyen körülményok közt 
való igehirdetésről volt szó. - Továbbá az is kéts égte Ion, hogy a refor
mátus jollogü feloközötök igehirdetésének érvényesülése /Spurgoon óta!/ 
a maga "jöjjotok Jézushoz!" jelszavával és ennek primér^tényezőként 

való homloktérbe állításával ugyancsak észrevehotőleg eltért az egyház
ra bizott ige hivatásától és félreismerte az evangélikus gyülekezetét. 
Bár kétségtelen,hogy a motivum homloktérbe állitása,az akaratra való 
hatás jelontkezéso nagyon is szükségszorü volt épen az evangélikus 
igehirdetésben,mert olősogitotte önmagára való eszraélését!

Mi a két felfogás 
momentumait kiemelve - az
és eredeti kor .szóhasználatának mogfololőon az igehirdetésen a kér. 
gyülekezet és bonno a személyos kor*élotépitését,növelését értjük, 
amoly mindig személyos hatásnak,végső sorban magának Krisztusnak a 
Szentlélek által való munkájának és a hirdotett igéhez,mint'kegye Imi 
eszközhöz kc'tött oredménye. Különösön gondolunk az apostol idevonat
kozó megállapításaira,amint azok az I.Kor.levél 14 .részében.olyan ha
tározottan hangsúlyozzák az építést / a magyarban:már Eépülés"van?/, 
azután Róm.l4:2, 15:19-rc különösön a gyülekezet épitése áll előtér
bon az I.Kor.14:4-bon és 12-ben! - Gondolunk azután Ef.2:19-22-ro: 
"...kik fölépítettek az apostoloknak, a prófétáknak alapkövén,lévén a 
szogolotkő maga Jézus Krisztus,akibon az egész épület szép renddel ra- 
kattatván növekedik szont templommá az Urban,akibón ti ogyütt építtettek 
Is tón hajlékává a Lélek által!" Az ápités alanya,végzője maga Kriertus:
'C épit,Ö hozzá mérő tünk mi,mint boépitondő kövek! - Gyarapodás oz ál
landóan a kor.élet, a szorotetbon munkás hit növekedése abban,aki a fő. 
Ha valóban semmi más az igehirdetés,mint Igo-hirdo tés ,vagyis az élő 
Krisztusnak a személyos bizonyságtovésbon való felkínálása közolhozása, 
akkor valóban építést végez. Már maga az "építés" is utal a beépítendő 
kőnek alkalmatossá tételére /faragás,stb,/ alakítására. - Nem választ
ható ol tehát az épitő igehirdetéstől a keresztyén lelki élotnok log- 
személyosebb momentuma: a, térités:/szubjoktive Krisztushoz térés ,a 
megtérés/ -

Megtérés holyott mi ismét az! objektív istoni tényező primátu
sát hangsúlyoz va^téritést használunk. A térítés és szubjektive az 
egyéni,személyos életre való vonatkozásban a megtérést mi az ujotsté- 
montummal egyező luthori értelombon vosszük és ezért amint mér ismé
telten hangsúlyoztűk,nőm fogadhatjuk ol a szektás /mothód/ értelmezé
sét /perfoctionizmus,stb,/ - hanem annak állandó szükségességét hang
súlyozzuk ugyanabban az értolemben,ahogyan a "szentek,hívok" gyüleke
zetét a mogkogyolmozott,Krisztusban mogmontett bűnösök gyülekezetének 
tekintjük!

Az itt vázolt értelombon az építés - térítés kifejezéssel kí
séreljük mogjol ölni azt a toljoson"^ .mogfelolő módon,egy szóval ki 
nőm fojozhotő élettártalmat,amolybon az egyház istoni mandátumon

/
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nyugvó igehirdetésének föladatát;a tanítvánnyá tevést látjuk hcmileti-

f
kai vonatkozásba 
detés feladatát

7  Az 9 
abb az ep ,iu.?

V

ónban ;hogy
A  ̂ Iigét

épi
r rrC. <u.tés most már pusztán passzív - receptivitásra kárhoztatná 

hallgató gyülekezetét. - Az istentiszteleten kívüli igehirdetés fela
datát pedig a térítésben látjuk kiuomboritandónakcltt egészen egyedül 
állok,Isten és enJ • - ott a gyülekezet áll elöl é3 hordozza az^..w,..igé
vel épülő életemet! - >

Ha az Augustinus-f éle ,?su’qoBiisse -docers, tempera te ,moyere ,gran
di tér flectere" elvét mindéi egyes konkrét igehirdetésben nem is lehet 
matematikai arányossággal kimutatni és érvényesíteni, az istentiszte
leti igehirdetés minden részlet-célját ebbon foglalhatjuk^össze,hogy 
az a szó teljes:-érteléme szerint való építés , tehát több és más ,mint 
a tanítás,mert szüntelenül*.Krisztus diósösségét benne a gyüleke
zet és egyes hivő személyes kér.életének munkáiását láthatja maga előtt 
feladatul, /v.ö.I.Kor.3;5-11.v .!-/. Tko, - ha teljessége szerint hasz
náljuk az építés szót - azt is mondhatjük,hogy maga az'építés egyedül 
is - magában foglalja és emberileg megközelítőleg kifejezi az egyház 
gyülekezeti igehirdetésének teljes célját a mag kettős vonatkozásában 
amely szerint egyrészt magában foglalja az alapvetést /az épület, 
lelki ház, az Isten templomának alapvetését/,másrószt pedig az épület 
kivitelét,felépítését. Az e3.ső vobatkozásban a megvilágos itás , ébresztés 
megtérítés /hitrejuttatás/ a s zándéjoa,közvetlen feladata, - a másik vo
natkozásban pedig ennek a Krisztus-hitnek a kifejlesztóse,táplálása 
ápol ás a,erősítése és kimélyitése. He feledjük azonban,hogy az Ige hirde 
detés psychologiai hatásában sohasem egyes lelki funkciók mozgásbaho- 
zásárá irányul,hanem az egész embert akarja mindegyiken keresztül 
megragadni /pl.hogy csak egyet említsünk - a megismerés és.at akarat 
egymásba olvadva műkődnek; az eleven igazság emegismerése már jóakarat 
is Jn.17; 3-értelmében; "Az oedig az örök élet,hegy megismerjenek Té
ged!"-/. . ' ' / ,

A'kér.hitólet konkrét állapotában hol az egyik:az epices,hol 
a másik, a térítés fog aktuálisan a homloktérben állni,de egyik sem 
izoláltan,mert .< az építés feltételezi az térítést, - a térítés pe
dig maga után vonja, követeli az építést, a bele építést az egészben, 
a Krisztusba! - Minden gyülekezeti igehirdetésünknek végső sorban 
oz lesz áz értékmérője:növekedhetett-e általa Krisztusban a hivő uj 
élete, - illetve;megragadhatott-e csak egy .lelket is Isten igéje,Isten 
hatalma?!

O

o

IV.RÉSZ. AZ EGYHÁZ IGEHIRDSTÖ MUNKAJAHAK ALAKI KÉRDÉSÉI

22§.Az igehirdetés és a retorika egymáshoz való

viszonya.

Arról,amiről homiletikánk most következő,utolsó részében kí
vánunk szólni,nem egyszer hallhatjuk bizonyos körökből a kér.ség 
"lelkiségére" '..való hivatkozással őzt az itéletoteaz igehirdetés fel
élésének részletkérdéseivel egészen felesleges foglalkozni; ez nem 
kér.dolog; - a forma mellékes,a fő a tartalom,ez pedig nem ilyen vagy 
olyan módszerhez igazodó előkészület,hanem a Szontlélekkel való ele
ven kapcsolat révén szerezhetjük meg. Ebben a felfogásban kétségtelenül 
igazság-momentum az a meglátás,hogy az igehirdetés épen mint "viva 
vox evangelii" nem lehet valami technikai értelemben elkészitett,Önmag- 
gában befejezett "műalkotás",hane 
tele nül a levéshez /"H/erden", - v

m jó értelemben vett hatása is szün- 
fiori", pze.mber. a "Sóin", -"esse" -

vei!/ van kötve. Megfeledkezik azonban e z’iíT spirituáii^/^elfogás arról, 
hogy tartalom nincs forma nélkül és amikor a legszollemibb élet-tartal 
be akart lépni,kapcsolatba akart kerü-'ni a ml teremtett emberi világun- 
kal, - maga az örök Iston igéje testté lett!

Kétségtelen.hogy mindig az igenek, a tartalomnak kell az
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uralkodónak lennie predikálásunkban és nem szabad megakadályoznunk, 
hogy maga az Ige, az evangélium keresse, illetve alkaossa meg a maga 
sajátos kifejezésbeli formáját és érvényesítse ebben a saját élettör
vényét. - Hogy tart a lmos és forma az igehirdetésben mennyire összetar
tozik /"ige" - "hirdetés" í mind a kettő hangsúlyozott./,- az legnyil
vánvalóbbeoen itt,az u.n.formális /alaki/ kérdések tárgyalása során 
lesz,ahol; léptén nyomon kitűnik,hogy ezek közül egyik se érinthető a 
tárgyhoz, a tartalomhoz való i :azodás nélkül.

Már ebből a tényállásból is nyilvánvaló,hogy. az igehirdetés
nek, illetve a homiletikénak a retorikával,a világi szónoklat elméleté
vel való kapcsolata a mi meggyőződésünk szerint is csak másodlagos, 
lehet.' A homile tika ,illetve az' igehirdetés munkása tanulhat a' rétőri-

* kától 
S
SOimil enmipzüs ÖU lUXlU U cxa l^uiuruu UCÜ Uiiu^iuuu a. j.'üuui izva. u u
viszont teljesen olhibázöttnak kell tartanunk azt á felfogástis,amely 
A.Hyperius nyomdokán ma is különféle formában azt'a (meggyőződését 
érvényesíti ,hogy a hcmiletika nem más ,mint alkalmazott retorikáimért 
hiszen az igehirdetés som más ,mint-"egyházi" szónoklat. Egész ogyhá- 
zi,illetve homilctikai meggyőződésünk szorint a retorika szabályainak 
érvényosülése az igehirdetésben csakis szolgálatként lohetségos.

Azok,akik talán az intolloktualizmustol féltve az igehirde
tést,ellcno mondanak a homilctika és a rotorika minden kapcsolatának, 
ha kövotkeztosok maradnak,az evangélium ügyének vélnek": jó ®ol gála tót 
tenni,amikor erősen megkérdőjelozik az igehirdetésnek előzőtos:felépi 
tését' nemcsak formális,hanem tartalmi vonatkozásban is .0,- ős azt ki
várják,hogy ott a boszéd közben szülessék megfáz egész igehirdetés .
Azt mondják,hogy az olőzetó készülés ^.szükséges /még kevésbé s ro- 

. torika szabályait botartó inventio,dispositi , ;propositio,clocutio!/ 
tehát ol az irásboli kidolgozással is ,nincs szükség a megtanulásra 
som'mort ez mind mos to rkéltté teszi az igohirdotés t és levonja a pro
fán szónoklat körébo. Az ilyenekkel szombon mi elégnek tartjuk hang
súly ózni,hogy az i^o,mint roánk bizott kogyolmi eszköz szent odaa
dást,komoly fölelősseget kiván szolgáidon Amint a kor.ségnok van 
morfológiája /épen úgy van az egyház ogyik logsajátosabb .élotnyilvá- 
nulásnak,az igohirdotésnek is. Evangélikus igehirdetésünk belső szor- 
kozoténok és felépülésének és kifelé jolentkező formáj ának,amolyhoz 
az élőszóbeli olőadás irányolvcit is odaszámitjuk,nom tulajdonítunk 
valami csodás varázsorőt.amely talán már önmagában is biztosítaná
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valami csodás varázsorőt,amely talán már önmagában is biztositan 
predikálásunk igazi igehirdetés - jellegét és orodményosségét; - __ 
lonbon annál világosabban látjuk bennük azokat az Istentől rondelt ősz- 
közökét,amolyok nélkülözhototlcn szolgálatot végoznek a prédikátor
nak szomélyosmbizonyságtétollé váló objotktiv igehirdetésében,illctvo 
magának az igénok a hallgatóság,a gyülokc zo t élotéhoz való kapcsolatá
nak megtalálásában. ",

.< •* y
23§. A moditáció

• » H > ______V ___ ____ ____ ______ ____________________________________

. . *

.V- i*
X . i / »

/S
vJ VdlJ d  HUJ U d b l U I J d i i #  —  lj J- jJX VJ VJ. JLrv.cXJ.do  ̂d  ej
temporo." prodikálás-.,amolyot a lustaság,vagy a hamis spiritu- 
és az"'ígehirdo tő hivatal mivoltának toIjes félreismerése tart-

Az igehirdetésre való készülés munkájában alapvet 6 ,döntő je
lentősége van a meditációnak. - Az olőkószilss nélküli prodikálás ’p az|| “ ■-u.n* ox
alizmus és -azrhLgohiraoto nivatai mivoltanaK toijo
hat csak megongodhotőnok,vagy épen nor*ná 1 ispa^. Az "ox temporp" prodi- 
kálásnak kárát vallja hamarosan a gyülokozot,amely"'Így ki van szol
gáltatva mindonfélo ombori bölcsooségnok,do kárát vallja maga a pré
dikátor is,mórt haimrossn üres frázisokat fog c s épe In i, kimerül és 
maga fogja előbb,-utóbb szégyclni önmagát,hogyan gyalázta meg elbi
zakodottságában a szentet,Iston szont igéjét. - ’Claus Harms -nak 
mondta egy szer egy "ifjú óriás "Ugye propost ur,ön már csak nőm Ír
ja lo a prodikációit? - mikor ón kezdő prédikátor voltam,még leírtam, 
de msot már a Szontlólck elém adja,mit kell épen prédikálnom!" - Harms, 
a nagy prodikátor igy fotelt:"Még most is leírom mind n prédikációmat. 
Elotembon csak ogyotlon egyszer nőm tottom őzt mog és okkor a Szentlé
lek nokom a szószéken csak ezt mondta:Kolozs,Kolozs,- lusta voltáli

ff; aIMA
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Semmi mást nem mondott nekem a Szentlélek!" - Megjegyezzük ehhez,hogy 
a prédikáció le nem Írása természetesen még nem egyenlő az ex tempore 
predikálással, ^valamint azt is,hogy az ige szolgájának.az életében 
/Valóban előfordulhatnak kényszerítő körülmények,alkalmak,amikor neki 
előkészület,meditáció nélkül is meg kell szólaltatnia az igét /pl.Wichern 
prédikációja az első német "Kirchentag"-on,1848-ban Wittenbergben;vagy 
pl. egészen könnyen előfordulhat mindenkiben a szolgálata közben a . 
szórványban,stb./ Ilyen rendkívüli esetekre gondolva sem szabad azon
ban megfeledkeznünk arról,hogy már maga 3 konkrét helyzet is Istentől 
adott alkalmat,órát jelent,és tkp.csak a formája szerint tekinthető az 
ilyen predikálás "ex tempore" igehirdetésnek,mert a tartalma szerint 
az az igehirdetés ott élt,ott szunnyadt az igehirdető személyiségében 
"belső lelki világában. - Bármennyire erősen kritikai szemmel revideál
junk is minden retorikai szabályt,mielőtt helyet adnánk neki az igehir
dető munka területén, - jegyezzük meg a jó öreg Quintilianus intelmét: 
"Facalta* ex tempore -loquendi:.raaximus studiorum fructus est et velut 
praemium quoddam amplissimum longi laboris!"' /instit.orat.X:7./

Ezek'Után^nézzük csak meg közelebbről tkp- i  kérdésünket:mi . 
is  a me d i t áció ?micaP.da fe ladata van és lehet a meditációnak az i g e h i r 
detésre való készülődésünkben? ~i '.i'i

Ha a meditáción az igehirdetés anyagának előállását,megszü- 
- letését és ennek az anyagnak az elrendezését; értjük,akkor mindjárt 

szembe tűnik,hogy a meditáció első orban receptivitást jelent a prédi
kátor részéről és csak azután aktivitást! A meditáció az ige aktivi 
tásának kibontakozását akarja minél teljesebben biztosítani. - A medi
táció célja predikáci-alkotás,tehát egyrészt egy bizonyos,konkrét kér. 
igazság-tartalomnak lelki,felölelése,létrehozása a^feladata, -másrészt 
pedig ennek elrendezése és homiletikus formába-öntése. Bizony® tekin
tetben tehát rokon ez a meditációs-munka a retorikában az '"anyaggyűj
tés" és 'az "anyagelrendezése11, néven ismert folyamattal., De csak bi
zonyos mértékben!;mert alapjában véve a döntő tényező itt az Ige maga, 
vagyis ''a t Igten. . ' . " ' j ’

• Bmberi' 1 vonatkozásba;h a meditáció első mozzanatként a homi-
letának az Isten Igéje előtt való alázatos méghajolását,lelkenek az 
Ige' mondanivalója előtt imádságos kitárását jelöljük mog. Az. egész 
munkát átölelő "oratio-meditatio-tefflpftatio" hármasságából az első szük
ségképen mindig az oratio. Sohase fogjon prédikációra készüléshez s enki 
sem imádkozás,Isten segítségül hívása nélkül. A "Wohlgebetet,halbstu- 

/diorot!" /Luther/mondásban nagy igazság van!- Az imádságban,Isten szí
ne előtti loborulásban és odaadásban nyeri i»g a homilota azt a lelki 
fogékonyságot,amely feltétele a meditáció megindulás ánalc.Ez a fogékony
ság először is abban áll,hogy az imádság révén személyisége a Szenti- 
'ráát,a konkrét szentige ,valamint az egyházban való benneélés hatása
ként egy bizonyos speciális tartalom fele fog ooncentrálódva irányul
ni,bár ez a lelki tartalom eleinte még egye lőre bizonytalan és homá
lyos sokféleségben jolentkezik. Igen nagy mértékben öttől az 
péstöl,ami egész hivő személyiségünknek a meditáció tárgyát képező 
szontigénel való odaadásán fordul meg,az hogy egyáltalán predikálha- 
tunk-e , vagy pedig csak fecsegni fogunk. Az eleven bizonyságtevés 
csak azt adhatja -tovább a gyülekezőtftek,amit és ahogyan a meditáló 
homilota már őzen a ponton önmagába felvett és sajátjává lenni enge - 
dott. A meditáció során arra kell törekednünk,hogy értolmos ,tar talmas 
és praktikus gondolatsorra tegyünk szert,mert csak igy lesz érdemle
ges mondanivalónk a prédikációnkban. Ahol ilyen objektív tartalom hi
ányzik,vagyis ahol nem vettük komolyan,hogy tényleg mondjuk valamit, 
ott hiábavaló lesz minden művészi virtuózkodás a kifejezési formában,- 
a prédikátor helyett csak szónok állhat a gyű lekezet Glé,améLly talán 
ugyan tetszéssel fogadja eleinte az ő "hatásos" feliépését__és talán 
szinte körültömjénezi személyét, - de no feledjük el,hogy azc7lgazi 
prédikáció, amolyiknek a hatása alatt egészen megfeledkezünk a prédi
kátorról ,annyira szivünkbo zártuk prédikációjának ... Ige-hirde tését.

Normálisan a meditáció kiindulási-pontja mindig a textus 
/akár perikópa,akár u.n."szabad-textus"/ , - és csakis rondkivüli kö
rülmények ongodhDtik mog,hogy a kiindulás, a gyülokozet élete,vagy

első lé-
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épen a prédikátor belső személyes élete legyen, - de ekkor is nagyon 
óvakodnunk kell attól a tévedéstől amely egy tkp,már kész egyházi be
szédhez utólagosan keres "alapigét" -és igy legfeljebb mottót találhat,
vagy még azt sem!

Az alapigéül szolgáló szentirási szakasz objektív ertelrne- 
nek a megállapítása azonban magában véve "még ne nTeTegse ge s ahhoz , hogy az 
a textus valóban a prédikációnk 'alapjává lehessen, - hanem 9 mi sze
mélyes kér.ségünk motiváló erejévé kell válnia, - vagyis a homiletának 
most arra kell felfigyelnie,mit is mond ez az, Ige őneki. - Csak igy,

' ' g«”. _textus üzenetét, - lesz kéjes a predi-
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ha a maga számára megep
a annak mondnaivalójátkátor megérteni es értékesíteni^.homile

a gyülekezet számára is . - Kezdő prédikátorok /és de sok éven át le
szünk és maradunk mi kezdője a Krisztus iskolájában!/ jól vigyázzanak, 
hogy az igéből, a textusból feléjük áradó gondolatokat,amely,ha való
ban a textusból valók,mindig egészen konkrété,ne engedjék nyomban dog
matikai ,vagy etikai szűrőn keresztül,mert igy könnyen me§szinteleni- 
tik,általánossá teszik őket - és igy a készülő ig hirdetés az élet te
rületéről igen köniy es lesiklik az elmélet területére; ezzel a maga 
helyzetét is megnehezíti ahomileta.de a gyü.lekezeét is ,mert prédi
kációja szükségképenatheologiai értekezés jel légútiogja magára ölteni. 
Nem elég tehát a textusba belemélyednünk,elmerülnünk,hanem a textusból 
önmagunkhoz ,ille tve a tényleges gyülekezeti életbe is vissza kell ta
lálnunk! .y''

Azt szokták mondani,hogy a meditációhoz "hangulat" kell.He
lyes, - ha a "hangulat" szót abban az eredeti ér te lineb^TThaszTráljuk, 
hogy az egy Más-valakinek a hangjára való felfigyelési készséget,
Vele való zavartalan együtlétet jelent,liletve tételez fel! - A homi- 
leta egész szellemiségének isteni tárgyától megragadottnak és áthatott 
nak kell lennie, - annak már .ismételten idézett:"Szóli,Uram,most jól 
hallja a te szolgád! "/Sárnál J3:5./ értelmében. - Ilyenkor biztp£. ,hogy 
nem mi fogunk a textusba bevinni abban egyáltalán meg nem levő gondo
latokat és olyasmit imputalni Isten igéjének,amitől az teljesen távol 
van /v .ö .TrjlJjiaas. : " Prediktlehre" - jénok ll.§.-"Der Text als gedank- 
lich fassbaare Mitteilung", a 105 és köv.lapon, ahol példákban mutat
ja meg,pl "nemcak kenyérrel él"/Mt.4:4/ példáján,hogy mit csinált egy 
Gey ív,RitteImeier,stb. a XX.sz.néhai"nagynevő szónoka" az igéből és 
mint tálalta fel "egyházi beszédben" a"modern ember"ízlésének kíván
ságait!/. - Mindig a textusból, a "szövegből",fejtjük ki és szőjük 
össze az ige tulajdon mondanivalóját! - S ne értsünk "hangulaton" va
lami e^bhyziasztikus ,vagy épen szentimentális lelki felkorbácsoltságot, 
extazist,hanem mihelyet ogy -egy gondolatot hoz felénk az ige,ne szé- 
gyeljük,hanem szépen jegyezzük fe1 .egyszerű,szolid építő munkával vé
gezve dolgunkat! Ha pedig megakadunk ne üljünk 
suk inkább a Szehtirást / a textust/,vagy vele 
kontempláoió csendjében ne utaljunk fellapozni 
logü kommentárt! - ;

A meditációval együtt fog jelentkezni a te^fació,a kisértés, 
próbatétel is e homileta igehirdetésre készülésében, - de ettől se 
riadjon vissza /csüggedés,erótlenség.kishitűség,megolégodés.önmagával 
való elteltség,társaság , baráti környezőt hivogatása,stb. ezer formában 
jelentkezik ozí/i^neki mindezt vállalnia koUL az engedelmes szolgálat 
örömével,ha valóban "verbi divini minis tér" -ré kiván n 
Szentlélek veze - tése alatt.
M „ Egészen magától ér te tödő ,hogy a njeditáció - különösen "kez

dőknél de még inkább: nagyon gyakran prédikáló papoknál,akiknek sokat 
kell adniok,akiknek tehát még többet kell kapniokf- nem intézhető el 
egy-két_óraalatt,pl.igy,hogy:szomba* reggel "hozzáfog" a oredikátor , 
elolvas egy kommentárt, egy .kicsit elgondolkozik,a saját gondolatai kö
zül megragad egyet.kiszínezi és már is leül,mégegyszer ololvassa a tex
tust,talán valami kapcsolatot is tál '1  és kezűi Írni a prédikációt. 
Isiiét Cl.Harms-ra hivatkozunk, - de megerősítjük saját tapasztala
tunkkal^ is: a következő vasárnapi textusunkkal való foglalkozást már 
az. előző vasárnap d.u.kezdjük meg! De ne csináljon ebből a követe
lésünkből^ senki^se "törvényt".viszont "kér.szabadságból" igen is már 
feltétlenül a hét elején foglalkozzék a homileta textusával. -

ölbe tett kézzel,olvas- 
rokon részeket,és a 
egy jó,gyakorlati jel

nevelődni a
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rá,hogy külső zavaró körülmény, ~ még olyan 
társas ág--olvasámány , -. ne legyen aka-
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elge tes ,
ó érvényesítésének[ - Meditációé munkát fog 
zkező napökon szinte öntudatlanul is pászto

réin egyszor igy tárul fél, Így mélyül ki előtte

ej_ekkor az eredő ti
tisz zabia

zavaró körülménybe 
homibta ezen 
ártatlannak látszó besz 
dály . az ige leikében ra* 
végezni textusával a köve 
rális munkája
az ige igazi értelme lés meditációt végezhet még napi sétájának csendes 
félórájában is., amikor ;a nlndéhr.ápi életnek egy rogy eseménye eléje veti- 
tődik. Általában a. gyülekezetben,a gyü- _ekezöttel való élés htiaga is 
nagyban elősegíti már a kezdő homileta r.editációs munkájának az ered
ményességét. - A gyülekezetben való benneélésnél is nagyobb jelentősége 
van azonban az egyház istentiszteéti életében való igazi benn-élésnek; - 
az imádsagok^énekek a maguk adottságukban nem egyszer már a meditáció 
utnakíndulásáni jói szolgálatot tehetnek. Csak mint mindenben,úgy itt 
.is ,nem óvhatunk eléggé a me'chanizálódás veszélyétől, Nem meditáció ez: 
elolvasn 
idézete t 
vagy épen meg

i a textust és egy kommentárt, •-"kiirní" egy csomó bibliai 
,amit majd spékeZksre kíván fölhasználni,azután énekverset,

™ A 4- A - ’ t 1 ̂  V r ! ___' ____I « _ __? „  " J £ __ I • _______  O -1 nj. -'vail-tárgyú költeményt is,mint idézet i,vagy illuszt
rációs anyagot, - azután megállapítani még az nap, - :no most vasárna
pon "tanitó-jeilegü prédikációt" fog mondani és ennek megfelelően ilel- 
beszélő" lesz a stílusa - és olvasni hozzá egy "nagynevű" prédikátor
tól egy olyan prédikációt,ami talán némi rokonságban van azzal a gondo
latvilággal ,ami felett. ér -tisztán még 8 maga se rendelkezett, - és szom
baton reggel szépen leülni és ''megírni'1 a prédikációját! Viszont arról 
sem^feledkezhetUnlc meg.hogy nagy kisértés rejlik főleg az ifjú igehirde 
dető számára /psychoanal. hajlam és divat szerint,/ hogy minden textus
ban van valami dogmatikai vagy etikai kérdésP és úgy érzik,hogy pont 
nekik kell ott vasárnapról vasárnapra megoldaniok sorra minden "prob
lémát" ; Ezek mind olyan, me ói tációs irány ok, z .amelyek inkább a textus
elferdítéséhez vezetnek,/-* Saját szubjektív izmusukat és a külső élet

és szinte öntudatlanul is hírré lenniadottságait döntőbbnek tekint 
engedik.az ige felett. ' . ' ' .

Más formában ugyanide érkezik el nagyon könbyen, az a ho'irti-Üeta 
is,aki "kezdőivel tara hivatkozva sok és hasonló'példát 1 -tva , időseb
beknél és •í^való.’b'b igehirde tok /vagy"divatos szónokok"/ müveit olyan 
módón tanulmányozza shogy.,mindig a konkrét alkalomnak,illetve szükség
nek iríégí ele le,en "olvas" ás egészén önkénybe lenül is hatása alá kerül, 
ártatlanul is plagizátorrá lösz, •• még pedig nemcsak tart álomban,hanem

ormában és előadás; módban isi rom; is szólva arról,hogy ilyenkife jezes i 
módon saját lelkét szegény!ti 
megtermékony_tóstől; - Eli

—. pi °
rUlJ $

égjelvonja azt
e.je

nű
vagj/unK C r'm

az igével való közvetlen 
ily erh’uegédf orrás -használásnak

A i , o t '  1mert az ilyen prédikáció sohasem lesz az, enyém,nem válhatik személyes 
bizonyságtevéseMTfc és az igehirdetés, hatása is természetesen megsínyli 
az ilyen forrásból való merítést. - Persze ezzel'nem mondjuk azt,hogy 
most már kezünkbe se vegyünk prédikációé köteteteket. - Olvassunk ilye
neket is ,,de válogassuk m g  kiket olvasunk, Elsősorban az egyházi atyájá
ra hívjuk fel a fi gveIrre ,1 é ̂ -| .utbo-r-n : az pedig semmiféle divatos á-
ramlat kedvéért se feledjük el,hogy különbséget tegyünk evangélikus 
igehirdetők és más vallásu szónokok uredikációi.liletve beszédei közt,

B  I S 1 *'< ’ ^  iS  *hogy a'más szolTom,r meg ne fertőzzön. Csak. nagyon kivételes esetben,már 
néhány napos meditáció utéh nyulynk egy-ógy konkrét prédikációhoz , 
amikor már valami mondanivalót magunkban hordunk,de valami zc kkenőbe 
jutottunk és nőm tudunk tovább jutná., • Ilyenkor is inkább a magunk 
ellenőrzésére történjék az ilyesmi; •• általában pedig ragaszkodjunk 
ahhoz az elvhez,hogy olvassunk rendszeresen jó evangprodikációkat, -de 
ne sürgető szükségtől "érdekből"„hanem pl.böjtben a Szentháromság utá
ni időre,vagy épen az ádvontre irattkát,stb, - hogy bizonyos distancia 
maradjon köröttünk és az . rrdogono anyag között, ks ne^foledkozzünk 
mog arról sem,hogy non idegen toliakkal való ékoskodést vagy kölcsönből 
való tündöklést vár tőlünk az ogyház Ura és a hívok gyüelekez et „hanem a 
nekünk adott kagylóm mértéke szorint való,de feltétlen hüségü személyrs 
szolgálatát a reá.nk bízott szentigének 1

Ea a meditáció során annyira jutott a homilota,hogy az igében
% I
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való elmerülése és üzenetének .csaját magára,illetve a gyülekezet éle
tére való vonatkoztatása során má r >bizonyos___gonddlat - anyag van a 
birtokában , - az anyag fellelésének,megszerzésének a munkája ^át kézi 
alakulni a meditáció második fázisává, a már meglévő,de különféle,^eset
leg szétszórt,egymásssal ellentmondó gondolatanyagnak a rendezésévé. 
Tormészetsen nem történik ez sem séma. 1- egyszerűen: eddig tartott az 
anyaggyűjtés, a gondolatok fellelése, - most kezdődik azok kritikai ren
dezése, - ez túlságosan racionális és mechanikus eljárás volna. Minél 
gyakorlottabb lösz a homilota,annál ritkábban fog végbemenni ez ankétfé 
le munka szinte tudatalattinak nevezhető spontanitással,egésze n pár
huzamosan egymással. rí.

2gységőt körösünk tehát a meditáció révén nyert gondolataink 
között. - MárTtt’ megjegyezzük,hogy ebben a gondolat-egységbon benno 
lappang az az egy gondolat is,ami prédikációnk témájává fog érni és 
ilyenül fog érvényesülni. - Nem könnyű munka a gondolatok sokfélesége 
és határozatlansága között rondet teremteni és kritikát gyakorolni,hogyv 
ezt""felhasználva" őzt "elvetem", - de feltétlen szükség van rá,mert az 
ilyen ogységős- gondolatkörben való kikristályosodás nélkül,amelynek 
alapja adva lehet:vagy podig a textus reám.való hatásaként szülothe- 
tetto meg bennem az igehirdetésből:össze-vissza kapkodó "beszéd" - mű
vészet lenne. - Hangsúlyozzuk,hogy ez az olrondozés során kibontakozó 
egység a moditációs anyagban nem csórélendő össze a témával,amiről még 
külön fogunk szólani, Ennek mogformulázását nem szabad olsietnünk; 
a természetese ljérás az lesz,hogy először a meditáló homiloténak a 
lolkében egymás mollé sorakoznak a gondola tok,mégpedig elsősorban kerül 
nők azok,amelyek között bizonyos belső rokonság van és már igy meglát
szik egy bizonyos rondezős elvnok az érvényosüléso, annak a bizonyos 
gondolatogységnok a kibonatkozása. Ezzel együtt jár bizonyos logikai 
rondnok az érvényosüléso is,amely sokszpr talán nagyon kodvclT^ tetszo- 
tős gondolatunkat Ítéli törlésro,hogy kiogészitésül bovogyon valami^ 
mást,ami előbb még föl som ötlött lolkünkbon. Lassanként azután a héza
gokat is betöltik ezek az olőször csak csiraszerücn meglövő,gondola 
tok és a gondolatsorban mindogyik megkapja a megfelelő,őt megillotő 
holyot.  ̂ •" ■ • ^

Ennek a moditációs mnukának eredményeként talán már a máso- 
dik-'harmadik napon magunk előtt látjuk a prédikációnk ogész gondolat
mono tét,vázlatát /bovoztésse^tárgyalással és befejezéssel, - tehát a 
maga csiszolatlan nyors formájában az ogész prédikációt!/ Mivel a tex
tusból a bovoztéson át kinövő témának, a gondolatok organizmusának 
kialaki tására,az ogész prodikáció felépítésére döntő jolntősége van, - 
ezzol még külön részletesen fogunk foglalkozni. Itt most csak azt kí
vánjuk ninden félreértés olkorüléso véget hangsúlyozni,hogy nem áltat
juk magunkat mintha csalhatatlan moditációs módszert tudnánk mindenki
nek ajánlani,hanem azzal már most tisztában kell lennünk,hogy loDki alkat 
temperámén*:um,műveltség az egész ogynéniség és személyesség adotté .ága
inak figyolmbovétőiével kinek,kínok magának kell majd tusakodások közt 
és kísérletek és kudarcok árán megtanulnia,melyik az az eljárás,amelyi
ket ne kom kell követnem,hogy én a reámbizott igének hü prédikátorá
vá lehessek. Viszont annak a meggyőződésünknek is kifojezést kell 
adnunk azok előtt,akik bizonyos formalizmus megkötöttségét látják az 
elmondottakban és azért "ab ovo" oxvo tendőnok Ítélik a meditációnak ezt 
az útját és a szellőm szabadságára,toron.tő erejére,vagy épen Lutherra 
hivatkoznak, - hogy mindonképon nagy merészségnek tartjuk kinok-kinok 
Lutherral való - önkéntos. összehasonlítását" és a segítségül lenni 
óhajtó útmutatást minden bizonnyal elsősorban azok fogják minél lelki
ismeretesebben az igo megértése, a benne való elmélyedés ,az igohirdető 
szolgálat,minél gyümölcsözőbbé tételo,tohát épen a gyülokozot épitéso 
céljából felhasználni,akik Lutherhoz igazodó hűséggel szeretnének és 
törokosznok napjainkban is Isten titkainak hü sáfáraivá lenni. N© ál
tassuk magunkat azzal,mintha ogyáltalán igehirdotőkké tudnánk lonni 
anélkül,hogy lelkiismorots moditációban úgy ne állnánk ujra-meg újra 
Isten szino öle,mint az ö igéjéro és kegyelmére rászoruló "koldusok"!
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24§, Az álápigo /textus/'és téma ogymáshoz való viszonya

• s
moge-lő^ő §-ban elmondottak során is hangsúlyoztuk,hogy? 
;ditác:i° folyamán az i ./Lapiglből nyort gondolaiaSyag-

■. : Már a w
zükségps” a moditácii^ folyamán az i jJapigéből nyort gondolataPyÁg 

nak bizonyos olrondozése ,amelynek eredményeként kibontakozik előt
tünk készülő igehirdetésünknek / ha még olyan hiányokat is mutató.zök
kenőket tartalmazó / vázlata,illetve mindjobban megvilágosodik előttünk 
abban a konkrét helyzetben a textus a lapészméivének a mondanivalója.
Ennek az alapeszmének az érvényesülni akarása (jbizonyos határozott for
mában történik és mér ekkor, a meditációs munka teljes kibontakozása köz
ben ráry'omja sajátosságának a bélyegét a készülő prédikációra. Végsősor
ban arról van tehát itt szó,hogy prédikációnk tartalmi szinesaége és 
gazgadsága valóban abban a szóban levő egy textusból kinőve,mint egy
séges egész léphessen az építés szolgálatába. Mert ha a prédikáció.illet
ve meditációs anyagunk nem válik,nem válhatik egységes egésszé,mint 
formátlan kaotikum tkp.Idétlen is és nem alkalmas az épitésre.amelyben 
ugyancsak szükség van a rendre.

Igehirdetésünk anyagának tehát valamilyen módon meg kell kap
nia az egyseget. Az a kérdés,most már e Is ősorban,hogyan kaphatja meg 
igehirdetésünk ezt a szükséges,alapigéjéből érvényesülni akaró egységet?- 
Milyen eljárásmódjai,vagy inkább,milyen típusai alakultak ki ennek a 
fontos homilotikai munkának,melynok épen úgy,mint magénak az egész mo- 
ditációndc a textuson kell orientálódnia?!

Mint tudjuk,az egyházi atyák,éltálában a régi egyház prédiká
torai megkülönböztették a homiliát /tractus/,mint az alapige egyszerű 
és fokozatosan előrehaladó magyar ázását és alkalmazását, - valamit a 
logost /sermo/ bizonyos részeiben a textustól függetlennek látszó egész 
szébon -az egy fő gondolat művészi kifejtését adó /de nem ige nélküli/ 
beszédet. Úgy is szokták régen ezt a különbséget megjelölni,hogy a ho- 
mili általában az egy bizonyos textus alapján történő prédikáció, a 
sermo pedig egy temanak szónoki''/ tárgyalása, /pl..Luther is még ilyen 
értelemben ismerte ezt a különbséget!/ Napjainkban azonban /már a XVI'II. 
sz.első felétől - Casparitól kezdődően homilián is és a" sermo ”-n, vagy is "" 
u«n témás prédikáción is egy bizonyos textust föltételező prédikációt 
értünk;mig azonban - azt szokták mondani - a homilia^^olyajLprodikáció, 
amolybon az alapige megmagyarázása,kifeje zése és alkalraazása~versr ől 
versre halad, - addig eú témás prédikáció az alapige j^^^íuMígondolat- 
anyagáaofeegy téma egysége alá foglal és egy téma szolgálatába, álló ki
fejtése /v.ö.még Trillhaas i.m.126 és köv./. • •

Megemlítjük,hogy az u.n. analitikus és- szintetikus prédi
káció megjelölés,amely egészen a közelmúltig még általánosabb volt, 
nyíl—vánvalóan csak helytelen ka tegorizáLás,amelyből csak nehézésgek és 
zavarok álltak elő, Hiszen minden gondolkozási funkció szükségképen 
él az analitikus és szüntetikus módszerrel is,tehát nem lehet - lcg- 
főképen, igehirdetésnél! - ilyen formális és önkényes szempontot a kü
lönbségtételben é rvénye.siteni . Hátha még arra . gondolunk,hogy erede
tileg /pl.Goebobl S.M.1672-een megjelent Methodologia. homiiétIca-já- 
ban/ épen a homiliát nevezték analitikus prédikációnak és a.sermot , 
azxu.n . témás beszédet szyhte tiküs- prédikációnak , nyilvánvaló,hogy ogé- 
szen véletlenül teljesen hibás dirstikció érvényesült,mert tkp. és va
lójában a homilia - ha egyáltalában lehet szó ilyen különbségtételről - 
a synthotlkus beszéd.mórt benne a logikai eljárás progrossiv -^induk
tív és "a sermo /témás boszéd/ az analitikus , vagyis az ogy tételt bon
coló .kifejTő-annak részleteit a textusban elágaztató,illetve érvényesí
tő prédikáció! A XVIII.sz.-tói fogva többen észrevették ezt^a tévodést 
és megfordítják ezeknek a terminus-technikusoknak a használatát a 
fentebbi értelmezésben /v.ö.Th.Harnack 11:256.lap/. - Egészen nyugod
tan és sokkal helyesebben lehetne használni a régi homilia és sormo 
megjelölést ,azza 1 a meg jegy zésse 1 ,hogy abszolút különbség nincs kö-/ 
zöttükj mindegyiknek meg van a maga relativ értéke és hátránya is,^és 
mogvan a történeti becse is /Augustinus óta a sermo : művészi formájú 
boszéd/. A homiliát inkább jellemzi az alapigc primátusa és ennok
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olaőségo érvétlyosül a horailla-prodikácló textushoz Idomuló folépitésé- bon isi a sermo- prédikációba . :.ii •• -pedig a téma primátusa jellemzi, áz egész felépítése a témához igazodik,ennek á szolgálatában áll.
Nevezhetjük az első,homilia-predlkáció^tipust textualls pré

dikációnak, - mig a másikat a témás prédikáció névvel jel'Ö'lhét j"ük meg. 
m.(, A <követelményeknek is eleget teszünk"amely szerint végső sorban minden 

gyüelekezeti istentiszteleti életben lefolyó igehirdetésnek ' homilein" 
nek /Acta 20:11-!/ kell lennie és mindegyiknek' ég£__igazságot,egy fő
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gondolatot kell a kerf, igzságbói érvényre juttatnia! - Hangsúlyozzuk, 
hogy itt csak két prédikáció formáról 'Lehet szó ebben a különbségte
vésben; a két forma egymást kiegészíti és a gyülekezeti praxisban csa
kis együttesen,egymás melletti meglétében töltheti be teljesen a hiva
tásét. A bibliás kegyességü homiléták inkább az elsőt,az intell.emberei 
pedig inkább a más'ölik formát szeretik.

Ha azt nézzük imos t már,hogy melyik az egyszerűbb nyilván
valóbb módja az alapi'géből nyert gondolatok egységes egészbe foglalásá- 
nak^akkor azt kell mondanunk,hogy a text ualls mód,mert ez lépésről,lé
pésre követi a textust és az alapige tartalmi gazdagságát,úgy szedi 
ód úgy fűzi össze,amint ez a textusban egymásra következik,megmagya- 
rázzs az egyes részleteit és alkalmazásában lépésről,lépésre követi a 
textust, - a szentige textuszerü igazságát közli és kapcsolja is nyom
ban az élet valóságéval. Ennél a prédikáció módnál tehát az igehirdetés 
azzál kezdődik,amivel a textus egész folyamán,annak teorednjét követi 
és azzal végződik,amiVel a textus,illetve azzal,amit a textus utoljá
ra ad. Nyilvámvaló,hogy rövid.szinte szentenciás mondásból álló text 
tusnál jóformán minden jelentős szót, - hosszabb, több versből álló 
textunál minden verset figyelmes kell vennie és fel kell használnia, 
hjimiletika ilag érvényesíteni*természe tsen ennél az eljárási módnál is 
meg kell lennie a. belső egységnek „csak persze ez a belső egység nem 
lép nyilvánvalóan mindjárt homloktérbe és nem érvényesül mindjárt, 
mint kifejezett,az egész tartalmi kifejtést belülrül maghatározó és 
irányitó fő gondolat. Kétségte len,hogy a prédikáció biblikus jelbge 
ennél az eljárási módnál érvényesül a legbiztosabban,mert a prédikátort 
rákényszerit,hogy biblikus gondolatokon építse fel az igehirdetését. 
Nagy tévedés volna azonban azt gondolni„hogy az ilyen módon kialakuló 
igehirdetésből a textus mondanivalójának tartalmi gazdagságának szem
léletében és személetetsségben minden fegyelmezés hiányoznék,vagyis a 
homileta itt nem volna arra kötele zve,hogy mondabivalójának belső 
logikai Összefüggésével,sőt egységével törődjék!!!

A textuális igehirdetési módnak nem az a sajátossága,hogy 
nincs témája es nem érvényesít egy fő gondolatót,hanem csak az,hogy 
nem az egy témából indul ki,hanem azt - a témáját, sajátosan - 
ott az igehirdetés folyamán engedi a hallgatóság számára ,mintegy elő
állni ,megszüle tni f és tkp,csak az igehirdetés végén ébred tudatára a 
gyüelekezet ennek a homilai jellegű igehirdetésben .is meglevő témának.

A textualls homilia -SHjellegü igehirdetés:-, nagyon fontos lel
kűmére te s munkát kivén - tévedés azt mondani:hogy könnyebb,.mint a té
más prédikáció! viszont kétségtelen az is ,hogj/ óz hanyag ,lusta papok 
számára igen könnyen adhat alkalmat a munka önkényes l?megkönnyitásére" . 
A leghatározottabban el . ''kell -Ítélnünk azt az eljárást,amikor vala. 
ki nagyképűen hirdeti: én nem prédikálok témás prédikációkat,,mert én 
biblikusán akarok prédikálni az eredmény pedig az ,hogy az lll'w tő pré
dikátor legfeljebb abban mutatja meg az alapigétől való függésének meg-
« • /  / , n •* - - - - - - - ” .. 0ondani- 

az
■  Teljesen legyei

mezotlen gondrlattársitásból csak értelme tlenség,nem pedig!:biblícitás" 
születh^tik! - Igaz,hogy ez az érintett eljárás csak visszaélés ezzel 
a nagy on is tiszteletreméltó prodikálási módda 1 ,de/ épen ebben a vo
natkozásban is jó nekünk meglátni az igehirdető nagy felelőssé^-’ 
/Cl.Harms gúnyolódva szólt a homiliás-predkátorokról: nLusta papok 
nyugvó -párnája".'? / Magától értetődik,hogy homi 1 ia - s zo r ü„ vág; 
textualls igehirdetés felépítésére csak olyan alapigék alkalmasak, 
amelyek önmagukban is befejezett egészet alkotnak; ilyenek lehetnek: 
történeti köziemének,parabolák,példák, - vagy akár egyes ker.tan-ré

O u#n.
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letek is . '• -Ami pedig a másik módot: - az u»r] • temas-prédikációt illeti,
erre nézve a következőket jegyezzük meg • - Ennél az e 1 járási" { módnál 
az anyag elrendezésében egy igazság /fő gondolat/ fokozatos kifejtésé
re és gyakorlati érvényesítésre esik a hangsúly. - Nyilvánvaló tehát, 
horv itt sokkal szemmel láthatóbban fog érvényesülhetni a logikának

/ / • * P •* i •! < « » “1  ̂ O A I  ̂ ^és a szónoki /retorikai/ törvényeknek a követelménye is. A témás pre- 
dikáció-mód abban különbözik a textuália-homilia-predikálási módtól-,hegy 
mint már ezt érintettük - itt nem érvényesül az a fentebb említett re
gula,hogy -csak a textusban meglevőkre korlátozodik a homileta monda
nivalója.-- Az első tekintet itt inkább a gyülekezetre ,annak tényleges 
kor.életére vetődött és annak a konkrét kérdéseire kíván feleletét 
adni. Ezért megelégszik,ha fő gondolatát megtalálta az alapigében és 
ezt a fő gondola tót >a témát bizonyos önállósággal, többé-kevésbé a tex
tustól relatív . szabadságban fejti ki, - Tehát nem korlátozodik csu
pán a textusra,hanem újat /más szentirási anyagot/ is bevon okfejtésé
be , mikö Ibe n természetsen ügyelnie kell a homiletándc arra,hogy ami am 
céljának,témája megvilágításának megfele lő,azt mind kivegye a textus
ból és csak olyasmit hozzon máshonnan,ami 'ennek a textusból való témá
nak a szolgálatába áll. Ezzel már azt is megmondtuk,hogy több olyasmi 
is lehet a textusba,amit most nem fog felhasználni ebben a konkrét 
alkalomban ,hanem elmellőzi azt^mert elsősorban témáját akarja kifej
teni s nem magát a textus t"kimeriteni"vagy mondjuk"magyarázni" . A té 
más prédikáció-módnak is természetsen .el kell ismernie törvényüTT - 
fő gondolata valóban a textusnak egyik mondanivalója legyen! Viszont 
épen mint"műalkotás"-tói megkívánjuk,hogy ezt^a fő gondolatát logiku
san,helyesen és prédikátori ,szónoki célszerűséggel részeire tagolja és 
ezeket a részeket aztán újra organikus egységbe foglalja. - Téma és 
textus itt tehát nem fedik egymást teljesenjbizonyés tekintetben pár
huzamosan haladnak és mégis jogosult igehirdetés! modot látunk ebben 
is. Jogosultsága épen a prédikátornak a gyüexekezethez való személyes 
viszonyában van adva és abban a tényben,hogy a gyülekezet a ma lefol 
lyó életére vár utmutatást,isteni üzenetet az örökkévaló Ige gazdag- 
ságából.

Természdbösen elvotondő ez a ''témás" predikálási mód akkor,
'ha a téma és a textus tejlesen széthullanak egymással organikus 
összefüggésben nincsnek,hanem a textus csak külső látszatra "szerepel" 
mint alapige! A témás prédikáció módszer veszélyt rejt magában,mert 
a művészi formára való törekvés,á tetszetős ,aktuális,modern témák 
"hatásos" "feltálalására" való feltétlen igyekezet :ig-en könnyen 
megrövidítheti és megronthatja az Isten igéjét. - Itt is látszik,hogy 
a^kétféle tipus egymás kiegészítésére van utalva és nem szabad elfelej
tenünk,hogy nekünk mind a két esetben feltétlenül Isten igéjét /és 
csakis azt!/,a maga teljessége szerint Krisztust kell prédikálniuk. - 
Bár az első eljárási módnál a prédikációt kizárólagosan a textus hatá
rozza meg mégis ügyelnünk kell a lehetőség szerint arra,hogy a gyüeleke 
kezettel való eleven kapcsolat fellelese el ne sikkadjon. - A másik 
módszer szerint való predikálásnál pedig arra vigyáz zunk, hogy igehir
detésünk biblikus,irásszerü jellege csorbát ne szenvedjen! Az elsőben 
a textushoz való Igazodás a szigorú és a logikai-retorikai követelmé
nyekhez való alkalmazkodás a másodrendű; a második módnál pedig az az 
utóbbi inkább érvényesül. - Az első módszer tehát inkább ott fog^érvé- 
nyesülni, ahol arról van szó,hogy a kér.életet a maga közvetlenségé
ben tárja elő a homileta,ahol tehát : oizonyos ezoterikus jellege van 
az igehirdetésnek,mig a másik használata inkább ott jogosult,ahol a 
tannak,a kér.igazságnak kell mint életformáié hatalomnak érvényesülnie 
és ahol már ezért is bizonya élesebben szembeötlő formáik fölépítésre 
és logikai menetre is nagyobb szükség van. Az alkalmazási terület ha
tára nehezen vonható meg a mi egyházi ,gyüleke ze ti ,praxisunkban ;ijiégis 
valami helyes megérzést d-cell látni abban a tényben,hogy a témás igehir
detés általában inkább szokott dominálni a Jőistentisztelet kor jté- 
ben /és a népmissziós,tété le ket adó,neve lő prédikációkban/ mig a 
homilia-jollegő toxtualis beszéd inkább az u.n.mellék istentisztele
teknél lett domin hálóvá' /Trásmagyarázat,elmélkedés" jelleggel!/-







Hangsulyozottan említjük, hogy a két módszer álkalmazasa közti különb
ség "csak fluktuáló a gyakorlatban. - Egyik műszer sem képes arra, 
hogy önmagában védelmet nyújtson a benne re jlőveszély-lehetőségek el
len és egyik módszer sem képes arra,hogy önmagában legyen tökéletessé, 
hanem ez csakás az egymáshoz való közeledésben valósulhat meg.

Elméletileg véggő sorban a zt kellmondanünk,hogy azt a predi- 
káció-módot /műfajt/ nevezhetjük a legalkalmasabbnak,legcélszerűbbnek, 
amelyikben mind a kettőnek az értékét egybekapcsolva a találjuk: tehát 
az u.n*textuális-témás prédikációt,amelyben nemosak a prédikáció té
mája -fedi a textus fögondolatait,hanem ennek a témának logikai elá- 
g a z t a t á s a ,/felbontása/ is követheti a textus organikus felépítését. 
/Acheiiss"Kunsthomilie"— nek nevezi az ilyen prédikációt,amelyben a 
témás beszéd logikai-művészi követlménye és a homilia textus-szerűsége 
egyesüli/ - Az elven élet,az igehirdetésben sem tűri meg a sablont! 
Egységes témájának azonban minden igehirdetésnek kell lennie;lehetsé
ges ,hogy oz egyszer a prédikáció elején áll,máskor podig^csak mint 
eredmény világlik ki a hallgatók előtt, - de meg van és érvényesül. -

Már az eddigiekből is eléggé kitűnt a téma jelentősége, 
ezért még a következőkben külön kívánunk velő foglalkozni. Mivel a té
mában a prédikáció tartalmi ogységo nyer kifejezést, a téma /az előze
tes és ideiglenes anyag-elrendezéstől eltérően!/ sohasem lőhet egysze
rű fogalom,hanom mindig itélot-alkotást kell magában foglalnia! és a 
prédikáció folyamán ezt a témát kell fokozatosan kifo jt'oni , azt az.: 
igazságot,itéletot érvényesíteni. Szűknek szokás nevezni a témát
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előfordul,ami a témában nem 
viszont tá^gu-nak nevezzük ak- 
vezérlo-gondolatot nem fejti

olyankor,ha a prédikációban olyasmi is 
található meg,belőle nem következik, - 
kor,ha a prédikáció a témában megadott 
ki mindenben.

Ami a témák természetét és ebből következőleg a formáját 
is illeti, - megjegyezzük,hogy régi szokásos megkülönböztetés szerint 
a téma lőhet egy bizonyos tárgyi anyaggal meghatározott,azt felölelő 
kauzális-téma;vagy pedig finalis . - Azt szokták nondani,hogy a kau
zális téma megjelöli az egyházi boszég egységes tárgyát /causa/,. a 
finalis pedig annak a célját /pl. a kar sáli c xtémára: ̂ 'Krisztus alvilág

a f inálisra: :,No járjatok a sötétségobn í'' - Avilágossága",
az összekapcsolása adta az u.n.kauzális-finalis témát 
világossági rik"!- Nyilvánvaló,hogy a causalis es a finalis 
két téma,hanom tkp,ogy témának /tétéÍnok/ két oldala. Igen gyakran kér
dés formáj ában ,vagy felszálltát ,állitás formáj ában is lehet a téma meg-
_  ̂ -- - M J  ̂ M M A A M M P •—* A MA A A

kettőnek 
Krisztus a mi 

téma nem

egs dolog! - Mt.21:1-9: íme a te királyod 
alázatosan!"/ A lényeges az,hogy az alapigébon foglalt gondolatokat 
egységbe tudja foglalni.illetve egy egységes.konkrét fő gondolatban tud
ja kifejezésre juttatni, Bhot az ilyen téma példabeszéd,sentonciás 
mondás, káté idézet,parancsolat-szövog,énekvors ogy sora,stb. - Olyan 
témák az idoálisak,amolyek,ha rejtve is,magukban hordozzák a tárgyi 
/anyagi/ és finalis-momontumot , - vagyis amelyek az igéből valók és 
akarnak is valamit még pedig egészen konkréten!

Persze itt sem szabad arról megfoledkoznünk,hogy amint a pré
dikáció,úgy a témája som ölelheti fel az alapigébon foglalt gondolat
anyagot minden vonatkozásban.hanem csakis bizonyos . meghatározott irány- 
ban,amolynok követése és érvenyositése épen arra" való,hogy az igehir
detés konkrét célját elérje. - A prédikáció elevensége szempontjából 
ajánlatos,hogy a tárgya /causalis és finalis momentumot egyaránt ma
gában foglaló témát/ ne a maga ^tartalmi adottságában jolentson be , 
hanem csak formális szemoontból,mert igy az érdeklődés ,a feszültség, 
a figyelem lekötése sokkal nagyobb lesz! - Azt mondja'.mog ,hogy miről 
fogok szólni és no azt,hogy mit fogok majd mondani! - /Az u.n.kaién, 
dárium - , vagy sziv-téma a legegyszorübb:"A kanai mennyegzőről" ,
"a jó pásztorról"!

Ami most már a téma tulajdonságait illeti,arra vonatkozóan 
egészen rövidon csak az alábbi követeléseket állítjuk fel. - Tartalmi, 
tárgyi szempontból: 1/ az alapigéhoz való viszonyban legyen a"téma
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textus szerű,abból 
téma a prédikáció 
tág,se szűk,hanem 
viszonyban legyen 
megragadva, képes

merített! 2/ a prédikációhoz való viszonyban legyen a 
tartalmát kimerőtóén'meghatározó,vagyis ne legyen se 
fedjék egymást! - 3/ végül a gy üe le ke z e the z való

T i  S  paz í / Azt egeszen 
az alapige fő-

a téma alkalmas arra?hcgy a figyelmet felkeltve és 
legyen a gyüelekezet előtt a prédikáció tárgyának 

mintegy bejentóséré ,illetve összefogalalására, - Formális 'szempontból 
1/ legyen a téma rövid! 2/ világos^könnyen értbe t'Ő'és' 3/^pontosan meg
szövegezett,vagyis minden félreértést kizáró. - Verses téma lehetsé
gesbe? - Nagy a valószínűsége,,hogy az ilyen téma erőltetett,mester- 
séges lesz, k rövid lapidaris témák közül igen alkalmasak pl.rövid 
kérdések,vagy paradox-szerű mondások is. /Pl,Mb.8:27.alapján:"Kicsoda 
ez az ember? - Vagy:"Káráéséd:ki az? Jézus Krisztus
természetesnek,magátólértetcdonek ves,szűk„hogy csaki ___
gondolatának a kifejezésekor beszélhetünk témáról és nem tekinthetjük 
témának pl, “a gazdag ifjúról szóló perikópában • ezt az igét: "re ölj.'" -

Amint már a témás,Iliétve textuális igehirdetési mód tárgya
lásával kapcsolatban is óvtunk az igehirdetés mechaniz JLásátol ,elséma- 
tizálásától, - épen úgy megismételjük ezt a témák használatára vonat
kozólag is igy pl,nagyon száraz untató eljárás lenne ,ha a prédikátor 
vasárnapról-va-sáirnapra úgy prédikálna,hogy a textus felolvasása után 
2 perccel várhatja vagy a téma bejelentését a gyülekezet,amely azután 
a tárgyalás után,mintegy összefoglalásként újra,most már másodszor is 
hallhatná azt,amire talán először nem figyelt fel. Sokszor az lesz 
az alkalmasabb eljárás az igehirdető-szolgálatban,hogy a homileta nem 
terjeszti elő a témáját,hanem a. végén,mintegy együtes munkával jön rá 
a gyülekezet a figyelmesen hallgató hivő is a témára. - A bejeJeités 
előnye,hogy az egyszerűbb ,vagy’szétszóródó figyelmű, ideges emberek is 
valamit meg jegyezhetne k,amire az elvitteket ráépítve , jobta n megőriz- 
hetikjmégis azt kell mondanunk,az igazi jó'igahirdetés az,. amelyik
nek nemcsak a témáját jegyzik meg,hanem amelyiknek a tárgyában adott 
célj.át sajátukká fogadják és magukkal viszik az .-igehirdetés hallgatói.

Talán -márn a témával kapcsolatban elmondottak is "homileti 
kai caispuistica" színében ,vagy épen a merev megkötöttséget szolgáló 
seholás tikárak Fünnel fel az olyan igehirdet ők.élőtt,akik a"lélek 
szabad szárnyalására' vaio hivatkozással minden meditációból született 
fel,osztási,vagy téma-terv.ezet nélkül kívánják a Lélek rájuk bizott 
üzenetét tolmácsolni. - -Még sokkal inkább küls őséges ,formalizmusnak ̂ 
tűnik fel,ha épen a téma jele ntőségéről mondottakkui váló összefüggés
ben a továbbiakban még az u.n.partitio-krol ■'/felosztás / kívánunk 
vázlatosan szólni. " J ~  ~

A prédikáció egys ege eleven , tehát .'tagozott, organikus egység, 
nem pedig holt teória, - ezért annak érvényesülnie kell az egés.2 
igehirdetés folyamán. A meditáció utján nyert és a témában ,mint ̂ fő- 
gondolat alá egységbe foglalt gondolatok a részekben rjyernok rész
letes révényesülest. Tkp. a témában egységbe foglalt anyagnak az elrem- 
dezésc történik meg a. partitio-okban ,a felosztásban,amelyet "divisiö"
nak is szokás novozniT
positio-t

téma es a részek pedig együtt az u.n. pro- 
alkotják. Ezeknek a ré szeknek a ipegállpitása, stiliszti

kai ,logikai és retorikai pompában való kricsiszolása egy időben /még 
pl. Frenssen "Dorfprodigt"-jelben is jóformán r homileták legfőbb 
föladatát képozto. Amennyireva lélektelen mechanizmus szélsőségét kell 
látnunk a mindon áron való partitio-ha js zábán ,épen úgy helyteleníteni 
kell azt a másik szélsőséget is „amelyik a témában egységét megtalált 
anyagnak a rendszeres felosztásával egyáltalában nem törődik az igehir
detésben. - A prédikációnak is szüksége van a logikai rendre és semmi
féle lelki "indispositio" és sommiféle "eleven kor.szomélyiség" soon- 
tanisa nem jogosít fel senkit sem arra,hogy rendetlenné váljék. 
Természetsen nem gondolunk a régi "topika" felújítására /topoj,helyek, 
kategóriák! a létezési mozzanatak szerint számtalan alrészre bontása 
főlog a pietista és racionalista prédikációnak!/.- Ellenben szüksé
ges a textusból nyort és a témában egységesített gondolat-anyagot 
felosztanunk,vagyis . „úgy elágaztatnunk,hogy ennek során témánk cau- 
salis-materiális jellegéből mind jobban ’ -.kibontakozzék annak finalis 
mondanivalója.
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A partitio /felosztás,' részeinek a megállapitása is a tex'ason 
orientálóéík. Amint a téma,úgy a részek se foglalhatnak magukban se 
kevesebbet,se többet,mint ami a textusban tényleg benn van,illetve abból 
minden mesterkélts-ég nélkül következik. A témához vi szorítva pedig azt 
jegyezzük meg,hogy ami a témában adva van ,azt^ va lóban kifeje zzék, de 
semmi olyasmit magukba ne foglaljanak,ami a témában nincs benn. Homlle- 
tikai nyelven a tradicionális teraiű nologia szerint /v.ö.Trillhaas: i.m.
129 laponf/:l/ a felosztás minden része/legfeljebb 2-3 között mozogjon 
a számuk/ benne foglalt áss ele a témában; 2/ a felosztás minden része 
egyenrangú legyen /nem lehet az egyik kérdés,a másik kijelentés,mert Így 
esetleg benne foglaltatik az egyik rész formálisan is magában a témá
ban/; és 3/ a részek mint egyenrangúak, egymást kizárok legyenek?/nem 
lehetnek részek pl.ugyanabban a felosztásban:a/minden ember bűnös, b/te 
is bűnös vagy, c/ minden embernek megjelent Krisztusban a kegyelem,mert 
a b/-pont benne foglaltatik az a/-pontban,tehát u.n."holttagja" a 
partitio-nak, - Viszont előfordul ennek a meg í’orditott ja is amikor 
egy olyan rész hiányzik,amire valóban s: ükség van .ilyenkor csonka,hi
ányos felosztás!/ - . Mindezeknek a követeléseknek akkor tehetünk ele
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get,ha a felosztás egységes alapon történik .vagyis ,ha a fundamentum

"rész”

divisionis természetes és nem mesterkélten bevitt.
Végül még azt jegyezzük meg,hogy a felosztás részei közt bi

zonyos egyensúly legyen a jelentőségükre nézve is és bizonyos szimet- 
riát mutassanak vagyis a rövidebb részek a vége felé legyeneke és már 
igy is egyre fokozodó summás mondanivalójukkal is a prédikáció hár
mon!’cus .befejezett egészéről tegyenek bizonyságot. így lesz majd a pré
dikáció felépítése a tárgyalás során is valóban arányes.amely azzal 
is számol,hogy a figyelem a prédikáció folyamán egy bizonyos idő múl
tán nem fokozódik,sőt csökken, - hiába van témás felosztásunk szerint 
még annyi minden értékesnek és figyelemreméltónak vélt mondanivalónk!- 
Veszélyesen külsőségessé tudja tenni a témás prédikáció felosztását az 
az eljárás,ha a minden prédikációra ráhúzható részeket' állandósítunk, 
a/ explicatio- kifejtés, - "tan" - és b/ az "applicatio", alkalmazá

sa - "élet" kettősségében! /A partitio kérdésével különösen a liberális 
Niebergall foglakozott sokat "Wie predigen wir..." 11.169 és kv.:"Die 
Anordnüng dér Predigt !•" fejezetben!/

Amit a témáról,illetve annak megfogalamzaásáról és bejelentésé
ről mondtunk,még fokozottabb mértékben áll az a felosztás részeiről 
is. Legyen tehát rövid,lapidaris kifejezésekből álló mindegyik 
A partitio-t is lehet - mint a témát - formálisan és materiálisán ki
fejezni /Sablonos példa: Gerock, I . Jn.4:11.v.alapján: A szeretet a leg
főbb törvény:ez a törvény meg van Írva: a/ áz égben,mert Isten szeret, 
b / a keres ztfán, nert Jézus szeret, - c/ az ember szivében ,mert a val
lás szeretet;, ez materiális felosztás,mert megnevezi magát a tételt.
Vagy pl. a ,,gyermek-evangelium"alapján: mire tanítanak a gyermekek? - 
Megtanítanak: a/ miként nézzünk a világ szemébe - b/ miként nézzünk az 
embertársaink szemébe, és miként nézzünk az Isten szemébe;- ez formális 
felosztás,mert csak a keretet adja a feletetet majd csak magában az 
illető részben kapjuk meg./ ’

Nem szükséges az egyes részeket külön "transitus"-sal.átmenete 
tel kapcsolnunk mindenféle nagy mesterkéltséggel,amint ezzel egyes 
homiletikák külön is foglalkoznak; - az egyik részről a másikra való 
átmenet logikai forrás ok magában a témában van meg: a témából mindig 
meg van a közvetlen átmenet! Nem kell tehát aggódnunk,hogy "ugrás ne 
legyen",hanem arra kell vigyáznunk,hogy vagy a rész utolsó gondolata 
közvetlenül átvigyen a következő részre,vagy pedig visszatérjen a témá
hoz és onnan kapcsolódjék az uj részhez. Igen könnyen tesz szert a 
prédikátor olyan rutinra,hogy c ak úgy önti a "részeket",amelyek azon* 
bán semmiképen sem bizonyságai az eleven,tiszta evangélium hirdetésnek, 
hanem inkább emberi technikába való betemetése az igének!

Tudjuk,hogy ezeknek a formális- aknak látszó irányelveknek csak 
másodrangu a jelentőségük igehirdetésünkben,a prédikáció kialakításában 
Mégsem feleslegesek,mert az emberi lehetőségek és adottságok korlátain 
belül szolgálni kíván a sszent ügynek,a minél alkalmasabb módon való 
igehirdetésnek,amelytől bár ..helyesen kívánja Cl.Harms:hogy - a for
malizmussal szemben - "nyelveken" történjék,de amiről helyesen jegyzi
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meg egy mai éles szemű homiletikai i r ó  /Tr i l lhaas : i.m.30/,hogy ez a 
nyelveken szólás i t t  a földön az egyhóz életében ma Isten akaratából 
nem anygalok,hanem emberek nyelvén történ ik . -

, t V. K  ^  / 1

25§. Az egyházi beszéd szerkezete ée fe lép itése ,m in t  az ig eh ir -  

detés tárgy i /anyagi/ kidolgozásának az eredménye.

Már a megelőző §-ban igykeztűnk megvilágítani azt a homilet i-  
kai követe lést  és igazságot iogy minden prédikációnak egy,a textusból 
nyert és a témában k i f e j e z ő t t ,vagy abban k i fe je z e t le n ü l  is érvényesülő 
fő  gondolatának a szolgálatában k e l l  á l ln ia .  Ezt a témában k i f e j e z e t t  
egységet ágaztattük szét a d ispos it io  részeiben,és igy kaptuk a témá
ból és a p a r t i t io -b ó l  á l ló  t e l j e s  ig  .eh irdetési p r o p o s i t io - t ,amelyben 
már csiraszerüen adva van számunkra konkrét prédikációnk sze »kez*4~>+- 
Bármennyire pontos legyen is azonban a d ispos it iónk.az 'mégis csak a ; ' -  

preriikábióó alá^irk jZa ,vázlata  és még korántsem maga a prédikációi 
HátrkrvaMa még'a rész le tes  tá rgy i  /anyagi/kidolgozás ,ait. • lyben megépül 
egószrigéVIrdetésünk belsö~ struktúrája es ennek megfelelő külső fcagoz- 
zódása is .

A t á r g y i ,anyagi t e l  jesPs zószerin t i  k idolgozást csak hosszú 
évek gyakorlata során tek in thet i  a homileta nem f e l t é t l e n ü l  kötelező 
kövételésnek m agéva l . i l le tve  munkájával szemben, - bár meggyőződésünk 
szer in t  a- “váz la t "  alapján való predikálás.a d isp os it io va l  iyaió meg
e légedés 'legtöbbször k ikerü lhetetlenül az igeh irdetés kvalitásénak a 
, ’osszabbodását vonja maga után és az igé t  és a gyülekézetet egyaránt 
megcsalja. - Megjegyezzük azt is ,hogy aki alaposan végezte^ a meditaciós 
munkát egészen a d ispos it io  /téma és részek fe lvázo lásá ig ,m egrögz í
téséig/ .annak nem fog  ez a t e l j e s  /gondolatbeli/ kidolgozás a prédiká
c ió  t e l j e s  k iép ítése  sem valami nagy munkatöbbletet je len ten i ,  - e l 
lenben seg i t  meg°vni a prédikátort a prédikáció során fegyelmezetlen 
beszéd tő l ,-  legfőképen pedig önmagának ism ét lésé tő l .  - Persze ez sem 
csoda varázsszer! Moste ebben az összefüggésben mi csak a tá rgy i  / ta r
talmi-anyagi/ t e l j e s  k ido lgozásró l szólunk, - bár elismerjük és a kö
vetkezőkben újra e l  k e l l  ismernünk,hogy csak mesterséges . szé tvá lasztás
sa l lehet e lkü lön íten i a tartalmi /anyagi/és az a lak i ikidolgozást 
a prédikáció t e l j e s  e lkészültóben. _

Prédikációnk t e l j e s  tá rgy i  kidolgozása tkp .e lőször még f o l y t a 
tólagos anya^-inventionak és anyag-disposi.tionak fog látszani,m iköz
ben a prédikáció fő  szempontja mindinkább érvényesül. Ez a munka:a tex 
tusnak térjedelmesebb,a rész le tekre  is  k itér jeszkedö k i fe j té s e .a m i
hez elsősorban a téma szempontjából való szövegmagyarázás szükséges.
A szen t irás i  textusnak homilet ika i megértése és megmagyarázása e lső  
mozzanatként magában fo g la lh a t ja  prédikációnkban a szüskégesnekmmutat- 
kozó tkp.szövegmaeryarázati rész t .  Erre nem egyszer a használatban 
levő b ib l ia - fo rd i tá s  kényszerit .  Csak arra vigyáz zunk,hogy ne akarjunk 
tudományunkká 1 tündökölni és mindenáron magyarázni o t t  is ,aho l ez f e 
le s leges ,  és ne akarjuk úgy magyarázni,hogy még inkáb ho i l y  maradjon 
utánunk. Általában lehető leg  a fe ltűnés né lkü li  szövegmagyarázáshoz 
ragazzkodjunk,amelyet igen szépen be lehet szőni egy mellékmondattal, 
vagy .épen egy magyarázó szócskával i s .  A szószék nem egye térni,vagy f ő 
isk o la i  kathedra! - A tágabb értelemben való szövegmagyarázatban van he
lye a Szentirás tö r t é n e t i ,  fö ld ra jz i . tá rsad a lm i ,s tb .v is zon ya iró l  való 
esetleges fe lv i lá gos i tágn ak  i s .  A kortörténet rajzolásának nemcsak az 
Otestámentum életberendezése és a Jézus-korabeli zsidóság megértése 
szempontjóból,hanem az e p is to la i  anyaggal kapcsolataosan igen sokszor 
az e lső .ker.gyüelekezetek  eletének,berendezési viszonyainak megértése 
szempontjábóí is megvan a maga je lentősége. Arra k e l l  azonban vigyázzvnk 
hogy szabadjára nem engedjük a fantaáónkat és ne akarjunk szinte öntu
datlanul is egész n o v e l lá t ,k ö l tő i  ra jzo t  be leép íten i  igehirdetésünk
organizmusába,vagy épen csakis i lyesm it nyújtanunk igehirdetés cégére 
a la t t  ' !  Ez lehet valami hangulatos osztott*. ai,moderttbarlottaro“ - e l j á 
rás ,de nem való a tomplomba,ahol az e le t  igéjének szomjúsága,éhezéso 
kell ,hogy megszabja az ige tárgyilagos mondanivalóját. -
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Minden i lyen  szövegmagyarázatna! csak s zo lg á ló .s e g i tc  
tősége légy éri!
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szefe-pe és je lenA

qgyetí!
Legtermészetesebben ezek a szövegmagyarázó közléseink prédiká

ció-anyagunknak az élén fog la lnak helyet# - Ha több,többfé le  je l le gű  
magyarázatra lesz  szükség,akkor elkerülehetetlenakk fog  lá tszan i az az 
e l já rás ,hogy  a megfe le lő  tá rgya lás i  rész é lére  /amelyben a vonatkozó 
tex tus-rész le t  különös fe lhasználást nyer/ kerüljön a magyarázás. Igen 
alkalmas a szövegmagyrázásra az az e l já rás  .ainikor a "sc r ip tu ra• scr ip -  
turam i l lu s t r a t "  elvének követéseként a megfele lő p a ra le l l  h e l l y e l  „ 
v i l á g í t ju k  meg a szóbanforgó kérdést,vagy hivatkozunk egy ismert^szent- 

i r á s i  résznek a ml textusunkat megvilágító  mondanivalójára. - Ismétel-
__  _  a. a i  _  ■  •  k  a  a  M •  n  A  t ■

.lük .mindennek

p l ,  a bizonyítás je len 
é r e  Imileg racionálisán 
De mégis jogosult és

___________ abban a szent célban k e l l  közreműködnie ,hogy a textus
mondanivalójának konkrét /és örökkévaló!/ aktualitását minél jobban 
kidolgozhassuk. - A ma emberének a le lkéhet k e l l  a textus üzenetének k i 
dolgozásával megtalálni az utat és a ve le  való kapcsolat megterem
tése a s züszék a l a t t  ha l lga tó  ember le lke  megmozgatás kívánja meg a 
d ia lek t ika  eszközeinek^ a fe lhaszn lását . i l l e t v e  i lyen  elemeknek a 
beép ítését i s .

Nem lo g ik a i  tornákra gondolunk, amikor 
tőségét hangsúlyozok és tudjuk,hogy végsősorban 
nem is  lehet "b izony ítan i"  az igehirdetésben. -  ̂ _
nélkülözhetetlen eszköz ez is az igeh irdetés belső fe lép ítésében , a 
részekre osz to t t  anyag .-'fokozatos e lőbbreV ite lében . - A b izony ítássa l 
meggyőződést akar teremteni &  prédikátor, s ennek f e l t é t e l e  a lejgyze- 
mélyosobb vonatkozásban,hogy neki meglegyen! a hite.meggyőződése!- 
Ahhoz,hogy ebben a munkában oredményt érhessen e l  a prédikátor és,- v 
használható, é lő  köveket építhessen be igeh irdetésébe, s züks égés ,hogy 
a lapos .á ttek in tő  ismerete legyen az egész kér.Udvigazságról,aztán a rró l
az egész l e l k i  szituációról,amelyben élünk - az e l len tétekrő l,am elyek
ben sokszor kér.emberek is  legjobb igykezetük e l lenére  is  őrlődnok. - 
A tarta lm i- anyagi kidolgozás eszközo még /ha nem is lá ts z ik  annak;/ 
a tá rgya lt  igazság -ellenkezőjének a felmütí tása.esetlog  megcáfolása 
/confutatio/ i s .  P l.Es.6 :9  "Gyermek s zü le te t t  nékünk!, - gyermek! tehát 
nem...; - nekünk}, tehát nem ... ,s tb . Ezeknek az ellentéteknek az a lk a l 
mazása é l é n k i t i , elevenné t e s z i  az igehirdetés egész f e l é p í t é s é t ;  - 
persze a k ísértés megint csak o tt  van,hogy ez ig  könnyen sablonossá 
vá lhat ik .  ,- A b izony ítás i  e l já rás  során /tan-prod./ nagyon vigyázzunk 
a" tek inté lyekkel"  való b izony ítássa l /h itva l lás  ok,egyházatyák,a r e f o r 
mátor ok ,stb ,/ , de különösen az £rás ogy-ogy részéve l  való b izony ítássa l;  
csak a tárgy i összefüggés tényleges megléte esetén használjuk a b i 
zonyítás i anyagot! p l .a  Szentirás tanulányozására való buzdításnál nem 
lehet a zt az e lcsépe lten  használt szegény ig é t  alkalmazni:"Tudakozzá
tok az Írásokat !"  /Jn.5:39/, - mert i t t  nem b u z d í tá s r ó l . f e l s z ó l í t á s 
ról,hanem k ije len iesrő l,ténym qg/A lap itásró l van szó.

Végül nem szabad megfolodkoznünk a rró l  som,hogy a prédikáció 
szorkezet i  fe lép ítésében a lé lok tan i  követelményeknek is érvényesül 
niők k e l l ;  p sz icho lóg ia i lag  leh e te t len t  no akarjunk keresztül erőszakol
ni a "rendszer",a tervezetünk kedvéért!

A harmadik fontos összetevője az igehirdetés rész le tes  tárgy i 
kidolgozásának, az alkalmazás /applicatio/* Ennek a momentumnak már a 
meditáció során is érvényesülni k e l l e t t  Böngol intelme értelmében:--------------------------------------- — - — — — ------------------— — ------------— — —------— - — -------̂   ̂ 77

"applica te ad toxtum.gt applica textum ad t o ! " . A sokat emlegetett 
és sokszor he ly te lenü l használt b izonyságtevés- je l lege  a prédikációnk
nak nem lehet meg valóságban a gyű lekezot e lő t t ,h a  e lőször  nem s zó l t  
az ige a prédikátornak,nem h irdette  azt önmagának,ha nem engedte hogy 
au Ur azza l az ig é ve l  elvegezso a sa já t  müvét a homiletán: a kegyelem 
- - igazság ig é jé v e l  való v igaszta lás  fényit  e s t , tan ítá s t  és buzdítást ! 

alkalmazás során k e l l  v i lágossá  lennie a gyű lekezot o lő t t  annak 
igazságnak,annak az üzonot nek.amit Isten örökkévaló szentigé jo  nek i , 
akar mondani és mond is .mégpedig egészon személyes vonatkozásban. 

Ezért Q z  alkalmazás tkp.legtöbbször beloborkolik  az individualizáéában 
és az egyéni.személyes é l e t t e l  való kapcsolat megteremtésében é r i  e l  
c é l j á t .  - Nagy ember - és é le t ism oro te t ,pasz to ra l is  tapaszta la to t ,  a 
gyüolokezetben való igaz bonnélést kiván a prédikációnak ebben az 
irányban való tá rgy i ,  szerkezet i  k iép ítése .anyagi kidolgozása.

es
Az
az
ma
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épen akkor megLevő állapotába az ige,pont neki szóló .'.zen 
sát; 'igen könnyen kimondják az emberek az Í té le te t : "n ek e  
semmit!” ,ez nemcsak a prédikátoron múlik!/

Tetfméisaeteseb nem követe lhet i  senki sem az igeh^rdefcbtol^hőgy 6zerip2 
vagy mégtöbb embernek szinte tányéron vigye oda sa já t  életvifcsonába,

|1"" '' * - - - - -  ----- - — " tét .aktualitá--
nekem nem mondott 

De még inkább kívánja ez a 
követelés az igehír de tő tő l  azt az állandó elmélyedést az igqbe, amely-- 
re harminc.negyven és,sőt akár az egész életünk is kevés fe lkészü lés ,  
nem pedig anéhány percnyi egyetemei kathedrai irány ítás !  - Az "Annak 
növekednie kell,nekem pedig alászállanom!" követelésére f i g y e l j e n  
f e l  állandóan ebben a munkában a homileta és akkor nem k e l l  a t tó l  f é l 
nie,hogy nem tud mit kezdeni az alkalmazással,hanem egyre jobban e lv e s z 
t i  a "kezdők" h ibá já t :a z  általánosságban mozgást,ami tényleg nem s zo l 
gál a prédikáció előrehalaadás ára, - anélkül azonban,hogy az "én" to 
lakodó. módon lépne .nála e lő té rb e ,vagy pedig abban látná az alkalmazás 
f e la d a tá t ,hogy a h e t i  események kommentátora vá l jék  be lő le  ,ese t leg  a 
hét folyamán a gyű le  kést-be őt ért csa lódás,sére lem ,re flex ió jának tek in t
se a 'textus "alkalmazását"i -

Téma .részek,ez utóbbiakban a textus k i f e j t é s e  .magyarázása és 
alkalmazása, - ezek a prédikáció épület fő  p i l l é r e i . s z e r k e 5 ötének tartó  
ersségei.amelyek r e to r ik a i la g  szó lva:az igehirdetés /prédikáció/ f ő  ré 
szének a tárgyalásnak a menetét megszabják.

I t t  merül f e l  a kérdésVés a prédikáció bevezetésével- és 
jezóséve l mi van?" - "Mi kerüljön ide?" - á l l í t ju k ,h ogy  az i^az i  
káció külön bevezetés /és külön be fe jezés/  nélkül i s . kész ,egesz , - 
csak keretet látunk tehát bennük,amelyek alkalmasak,hogy jobban érvé
nyesítsék a tkp.prédikáció tariaL.jni-anyagi kidolgozásban előttünk á l ló  
mondanivalóját az "^nek.

A probimion-t, bevezetést /oimos .útból eredve/
valóban utegyengetés értelmében használju.crrávezetés legyen az a lap igé 
r ő l  a tárgyra, a témára az igehirdetés központi fő gondolatéra. - 
Nemmérjük k i .p e rc re ,centiméterre a terjedelmét. Luther legtöbb préd i
káció j a j a i i g  ismeri a külön bevezetést. És ha va lak i "capta t io  benevo- 
l e n t ia é " * !  akarná a prédikáció bevezetésben ] átnia,kkor mi is  azt mon
danánk: " e l  v e l e ! "  Nem hangulatot, sem érdeklődést k e l l  k e l t e n ie ,hanem az 
alapigében adva lev  és a témában majd konkretizálódó gondolatkörre i  
.irányítani a gyű lekezet f ig y e lm é t , - tehát tá rgy i  s zo lgá la ta  adja 
a bevezetls  lé t jogosu ltságá t .  A bevezetéssel való vissaaélés,hu a 
fé lp red ikác ió  terjedelmére nő meg. - Normálisán,vagyis a t e x tu s - fe lo l -  
vasasára következő bevezetésnek e lég  egy-két mondat,amely m eg je lö l i  
azt az utat,amely a textust és a témán kit összeköti.  A textusból való 
kiindulást tekintjüK a legtárgyiasabbank és igy a legmegfelelőbbnek! •

Az "oxordium de textu". m e l le tt  lehetséges formája a beveeetés- 
nek az "exordium de tempore"is,amelyene k leginkább nagyünr. epeken van 
meg a jogosultsága. A kettőnek a kapcsolatára pedig külön lehető-.

befe-
predi-

nsg

séget ad az o l t á r i  szentigérc való utalás /u.n. "szabadtextus" esetén, 
amikor az e p is to lá t  és az evangéliumot k e l l  vá ltoza t lanu l fe lo lv a sn i  

az o ltá rná l /;csak ne legyen ez so gyakori,mert unalmassá vá l ik ,
"Az o l t á r t ó l  h a l lo t t  szent evangélium e r rő l  és e r r ő l  s zó l ,  - én pedig 
erről,meg e r rő l  akarok nektek h s z é ln i í "  - az nem " fe lhaszná lás" !  
Gondoljuk meg,hogy a mi u.n.hiveink a l i g - a l i g  élnek benne az egyházi 
esztendőben a szentirásnak a perikópékban fe l tá ru ló  organikus össze
függésében. A "de tempore" bevezetés ne legyen olyan,hogy husvétkor azt

ii

"ma1husvet van !" , ,  .mog-igyekezzék’ a bevezetésben tudtukra adni,hogy 
jegyezzük még,hogy szokásos a bevezetés élén /különösen,ha a bevezetési 
megelőzi a tex tust !/  a külön " invocatio" ,a prédikáció tárgyára vonatko
zó, "szabad" ima /"suspirium"/,amely lehet természetesen szen t irás i  
dictura.vagy lnekvers is - Igán sok gyű lekezet van,amelyik enélkül nem 
is tek in t i  prédikációnak a szószéki s zo lgá la to t .  - Szokás azután a 
bevezetés "megspékeléseként" a téma e l ő t t  is szabad imát mondani,vagy 
a bevezetés v é g é n , i l i etve a textus e l ő t t .  . "Miatyánk"-ot, ’karének"- 
ot b e i l l e s z t e n i .  Mindez azza l a v e s z é l ly e l  jár,hogy a bevezetést 
e lvág ja  a tá rgya lás tó l  és annak bizonysaga,hpgy külső, hangulat i l l e t 
ve e s z té t ik a i  szempontok érvényostise mennyire begyökerezett már az i  
igehirdetés organizmusába. -
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Ugyancsak a "de tempóra"kiinduláshoz ta r toz ik  a vasárnap nevé
nek a fe lhasznlásá /Invoc .feemin.s tb , - Quasimodo Geniti ,Rogate ,Exaudi/. - 
Ugyancsak ifié ta r to z ik  az "Exordium de hymno", - az imént énekelt gyü
lek e ze t i  énekből való kiindulás ,am34ge0: azonban megkívánjuk,hogy a 
gyülekezet főéneke valóban egyházi ének legyen! - Lehetséges aztán 
a bevezetésben kiindulás valamilyen egyháztörténeti ju b i la r is  évfordu
lóbó l .k ö zé le t i  esemé nyből ,gyás zopotből való k i indu lás ipasz to ra l is  ta
paszta lat anyaga, - megkapó kevés szóval sokat mondó emberi tö r téne t ,  
epizód is  jó szo lgá la to t  tohet mint a bevezetés! Minden esetre legyen 
érdekes,anélkül azonban,hogy elhasználná benne a legsú lyosabb.legérté
kesebb mondanivalóját, - vagyis ne árulja e l  már i t t  a bevezetésben 
a prédikáció csúcspontját.mert Így aztán az egész tkp .igeh irdetés  a 
gyüelekezet számára unalmas - és a prédikátor számára kínosan bőbeszé
dűséggé,vergődéssé vá l ik .  - A tartalom adja meg a tarezetés fotmáját i s ,  
de no kezdjük a dolgot Adámr ó l ,Éváró l, és ne akarjunk hatásos frázissal 
szinte rárontani a gyülekezetre !

Arra a kérdésre pedig-aviit f e l  szoktak v e tn i ,  a prédikáció 
bevezet.esőnek e lk é s z í t é s i  ide jére  vonatkozóan / e lő s zö r ,vagy a legvégén?/ 
csak azt jegyezzük meg,hogy a prédikációnak mint é lő  organizmus - r i á k  k e l l  
megszületni,k ics irá zn i ,vagy is  az a természetes ,ha e lőször lesz  meg a 
téma a részekkel,a bennük e lh e ly e ze t t  anyaggal együtt és ekkor lá t ; j ik  
meg,hogy • ni kívánkozik a bevezetésbe. Persze,most még nem a z a lak i ,  
Í rá sb e l i  kidolgozásra gondolunk itten,hanem a meditációs munka proces- 
susát ta r t  ják szem e l ő t t .  A tartalmi kidolgozásban a bevezetés csak a 
tárgyalás anyagának pontos megállapítása után következhetik, - mig 
az irásbell , forr-m i kidolgozásban a természetes sorrend a 1/ bevezetés,
2/ tárgyalás l e s z ,  - vagyis nem arra gondolunk,hogy e lőször  Ír juk  le  
a tkp.beszédet,és aztán a bevezetést,hanem,arrá^hogy amikor a bevezetés 
megírásához /és az egész beszéd a lak i kidolgozásához!/ fogunk,már tiszíj 
tán lássuk magunk e lő t t  az egész beszéd f e l é p í t é s é t ,  a célt,ahová 
tartunk. - • /

Ami pedig a b e fe je zé s t  /epilógus/ i l l e t i , e r r o n é z v e  annyival 
könnyebb hely zetbon van a homileta,mert i t t  nem k e l l  "k i indulást" 
keresnie ,hanem a befejezésnek egészen magától k e l l  kövctko-znie a 
tárgyalásból ; A prédikáció külön befe jezéséhez való ragaszkodás a 
ré g i  homilefcikának a profán re tor ikábó l á tve t t ,  épen nem tehermentes 
öröksége. Elméié t i , i n t e l l e k t u á l i s  vonatkozásban a be fe jézés  fe lada tá t  
ez a r é g i  r e to r ik a i  - homilatika. a summás összefoglalásban és az ér- 
zésv i ló go t  megmozgató alkalmazásban,a hallgatóságnak valamire való 
rábírásában lá t ta .  A prédikáció utolsó részének kulmináló gondolatso
ra azonban szerintünk már önmagában is  b e fe je zé s t  ad. Vigyáznunk k e l l  
a befe jezőn mega lkotásná l,hogy az ne legyen külön produktív munka, 
abban no forduljon e lő  - tarta lm ilag  "u j"  olyasmi,ami a prédikáció tkp 
testében nem nyert e lhe lyezés t  és fe ld o lg o zá s t !  Bizpn-jr,.°s tekintetben 
már e beveeetésben meg k e l l  pendíteni azt a hangot,azt az igazságot,a-  
melyet mintegy koncentrálva akarunk a hallgatóság lolkébe vésni i g e 
hirdetésünk t e l j e s  k i f e j l é s e  során. - Befejezéssé lehet a p rcoos it io  
nyomatékos ism étlése ,mint summas össze fog la lás ;  - be fe jezés  lehet  va la - 
mi röv id  történet ,  - b i b l i a i  dictum i s .  A prédikáció je l legének  megfe
le lően j.ehet didaktikus, lehet in tő .v igasz ta laó  /paranotikus/. Fenyitő, 
Í t é l t e t  h irdető  épen úgy lehet a bof e jeáscs&k arra 'igyázzunk.hogy 
olyan legyen a vége,hogy k é r . lé lek k e l  rámondhassa az Amon-t! Legsajá
tosabb kor.értékű be fe jezés  *. az imádsáe, amelyben a kor . igazságtó l  
az igében m egér in te tt ,vagy epen egészen áthatott l é le k  az Isten f e l é  
k i tá ru l .  A sz© legmélyebb ^értelmében va ló  személyes kor.ség az egyház 
igeh irdeté i bben tulnytoórészt i lyen  adoratio-s ,vagy doxologia-s .ese t
leg  énekbe, Credóban megnyilatkozó b e fe je zés t  találunk," - az 7si egyház 
na gy prédikátorai sz inte  fenséges erőve l  f e j e z ik  be igehirdetésüket: 
a doxologiával és ugyanezt a bensőséges Istenhez érkezést lá t júk 
pl.Löhe V.prédikációiban /klasszikus e tekintetben Löhéo Nagycsütör- 
töki préd ikác ió ja !/ . Mindig a befejezésben ér je  e l  csúcspontját az 
igehirdetés .hiszen ha már előbb e lé r t e  maximális hatását ,akkoi; mire 
való lenne a külön be fe je zés .  Ilyenkor legyen inkább abrupt.hirtelen 
bevé jze t t  a prédikáció, - de zeé ez nem je len t  sem gondolat e lvágás t , 
hanem épen e l lenkező leg  a leghatalmasabb imperativus megszólaltatását,
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Önvizsgálatra va ló  e e lk ö te le z é s . ,

Azt talán emlietn i sis fe les leges ,hogy  a tarta lm ilag  szolidan 
f e l é p í t e t t  prédikációnak,bi^ps .szerkezet^. prédikációnak csak egy beve- 

ezése lesz  . A készületlen szónokokat, az úgy "nagyjából" a textussal 
.tisztában lévőket" i t t  é r i  e l  a büntetésük,amit aztán az ártatlan 

gyülekezetbek ^ s vég ig  k e l l  a homiletával szenvednie,hogy t . i .b es zé ln ek ,  
beszélnek,azt . .hiszik e lő re  haladnak,pedig körben forognak,vagy a rák 
tempóját követik és nem tudnak befejezéshez ju tn i , l e s z  két,vagy még 
tÖbb,u.n. .befejezésük,amit mindig az utolsó mondatukkal elrontanak és 
végül is o tt  mondják az "ámen"-t amikor már nem is várják és ahová már 
nem is nagyon való . Jól b e fe je zn i  valóban kétségtelenül nehéz,azést 
ajánlatos a b e fe je zés t  -.egészen határozottán,sz inte thezis szerűen meg- 
formulázni,amely után már valóban csak a gyüelekezet le ik ébő l  is v is s z 
hangzó "ámen" következhetik. -

A t e l j e s  ta r ta lm i,anyagi kidolgozás eredményeként megszülető 
prédikáció szerkezetében is  mutatni fo g ja  az i g e , textus érvényesülését: 
a bevezetésből f e l t á ru ló  téma f ix irozásában, a köréje csoportos íto t t  
gondolat-anyag arányos részekben való k i fe j tésében , - és olyan be fe je  
zésben való célhoz juttatásán,amely emberileg mérhető hűséges engedel
mességgel mindebben magának az igének a megszólalása. érvényesülése 
l e s z .

I t t  már a tartatmi . .k ido lgozássa l való kapcsolata miatt 
emlitjük meg a mondanivalónk számára igénybevehető idő kérdését, - ami 
ugyancsak nem tisztán  formalizmus! valamikor /pl.Bornemissza Péternél/ 
nálunk is általános v o l t  az egy óránál is  .hosszabb prédikáció. Viszont 
nem szabad megfeledkeznünk arról,hogy a mai h a j s z o l t ,agyongyötört, id e 
ges ,nyugatalafjfolytonosan mozgalmasságra,ritmusra vágyódó, 3rre ráuta lt  
embernek valósággal a halá la volna a hosszú prédikáció. Egyszerűen 
azért mondunk e llene a hosszú prédikációnak,mert nem képes a gyüelekes 
zet odaf ig ye ln i  Pél óránál még a legjobb prédikáció se legyen hosszabb! 
A gyüelekezet! istentiszeteletnormális keret eben, vagyis a t e l j e s  f ő 
i s t e n t i s z t e l e t  keretében pedig ne haladja meg a 20 percet /az u.n. 
p red ikác iós - is ten t is z te le ton  e.zen f e lü l  lehet valamivel a határ,de a 
t e l j e s : ige  és szentség egységén fe lé p ü l t  is ten t is z e te le ten  inkább a 
negyed óra f e l é  tendáljon az időtartama./ Viszont azzal is tisztában 
k e l l  lennünk,hogy a .15; e se t leg  10 - perces prédikációk magukban véve 
még nem garanciájuk annak,hogy mindenképen jó igeh irdetés t  hallottunk, 
vagy nyújtunk,amint hogy az e l lenkező je  se; nem okvetlenül szükséges 
40- 50 percig tartó  bőbeszédűséggel,szózáporral anyonnyomoritanunk a 
gyüe lekezeté t• L -tszó lag  kül-ső szempontok érvényesítés ez,de ha 
jobban utánagondolunk, - a textus- szerű prédikáció tárgyiassága önmagá
ban is ,aztán  a prédikáció f ’elad'at is ez t  a rövidséget sürget i .

» •

26§.Az igeh irdetés /prédikáció/ a lak i kidolgozása.
. .  . *<*.'• ■ ' t

Mér az igehirdetés anyagi felépítése .illetve a prédikáció 
szerkezetének pontos kidolgozás során,a megeleőző paragrafusban elmon
dottak is nem egyszer érintettek olyan kérdéseket,amelyek szükségessé 
teszik,hogy az igehirdetés alaki kidolgozásával, ennek jelentőségé
vel és irányelveivel külön.is foglaxKOzzunk.

Az igéből a lelkűnkben megszületett gondolatrendszer már tkp. 
készen van. - Egészen pontosan k ia laku lt  és fe lé p i t v o  o t t  é l  a prédi
káció gondolatvilágunkban, - most már elsősorban le k e l l  r ö g z í t e n i ,  
Írásba k e l l  fo g la ln i ,v a g y a i  meg k ,11 készítenünk a végle lgges f o g a l 
mazás át .prédikációnak szövegét. Látszólag ez nem fo n to s , sőt szinte 
fe le s le g es  munka, - vagy mások szer in t  nem is sze llem i munka,hanem 
egyszerű mechanikus e l já rá s .  Valójában pedig fontos és szükséges része 
ez az Í rá sb e l i  munka is a prédikációra való készülésnek! LegfeljeTőB 
abban az esetben lehetne v ita tkozn i  a te l jesen  fo n to s , szószer in t i  
Í rá sb e l i  kidolgozás szükségess égéről,ha a prédikáció tartalmi kidolgo 
zása közben gondolatainak nemcsak egymásmellé kapcsoltűk,hanem 
mindjárt megfogalmazni,é lő  s z ó b e l i ,k i f e j e z é s b e l i  formába önteni is 
képesek voltunk. .

Elég arra gondolnunk,hogy hányszor vagyunk uey.hogy valami
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gondolat-tartalom elevenen él; a lelkűnkben,egészen kifejezetten reali
zálódott belső világunk jban és,ha másokkal akarjuk közölni ,s zinto ke
reső,dadogó lesz a beszédünk,vagy ha -asztalhoz ülünk és tollat fogunk 
a kezünkbo,hányszor alig jutunk tovább a tollszár-rágásnál,a le irt ki- 
fejozások áthúzásánál. Ez a külső formába öntés,stiláris megfogalmazás 
tohát az egyik jelentős mozzanata lesz az igehirdetésre való készülés
nek,ha szom előtt tartjuk,hogy az ige lelkűnkbe elevenné vált üzenetét 
mások számára érthotő,sőt megragadó formában kell hozzáférhetővé tenni. 
Arról,hogy a gondolat és a boszéd két nagyon is különböző dolog, és hogy 
a gondolat érzéki formát tkp, a beszédben,a gondolat,-közlésre szol
gáló oszköz, a nyolv segítségével ölt, - részlotsen foloslogos szól
nunk, elég ha itt a stilusnakaz igehirdetés kidolgozásában való szoropé- 
vol Togalkozunk. Általában kétféle s tilust szoktak megkülönböztetni: 
a prózai és a költőit,azt a tabitás,a .valóság megmutatása,ezt a gyö
nyörködtetés jellemzi. Ha már most pusztán a profán szónoklat 
nyelvét igyekszünk meghatározni,akkor ezt a kotta /próza és költészet/ 
között álló "genus mixtum''-nak kell novoznünk,mort a fenitás,az igazság 
kifejtéso lényeges fe-Ladata/tehát nem játék,nem szórakoztatás a célja!/ 
és ugyancsak lényoes feladat az érzelmek felkeltése /mégpedig nem a 
képzelet világának " ténye ivei’1 !/t illetve az egész ember mogragadésa a 
célja. - Ezonkivül azt is meg koll iállapitanunk,hpgy a szói oki nyelv 
már a profán világban is sokkal több,mint a tanitü és költői nyelv 
keveréke. Anyaga az élő nyelv, - tehát bizonyos tokintetben inkábbra
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drámával rokon „mert benne etikai értékek küzdenek,az ' 0 es az __
embor szomben állása,ennek a küzdelemnek a feszültsége jollomzi. - 
A szónoki boszéd stilus azokban a részekben,ahol tanit,fojtegot, - 
a szónoki próza formáját, - ahol pedig az érzelemhez fordul, ott a 
saonoki költészet formáját ölti magára; egészben véve podig mindkettőnok 
felbonthatatlan egysége jellemzi ezt a sajét ós szónoki nyolvet.

A régi,rotorikailag erősen befolyásolt homiletikáka szónoki 
nyolv stílusét három típusra osztották és a logikai,észtétikai es 
etikai kategóriáknak mogfoloöon szóltak: "gebus diconfll submissae'1 -ről 
•'g.d.tomporate"-ről , végül ng.d.grande"-ről» Az ols / a didaktikus, a 
másodlka gyönyörködtető, a harmadik a patotikus /orkölcsi hatást ki
váltani akaró/szónoklat stilusa volt, - Az élő előadásban, a tárgytól 
meghatározott elosztásban mindegyik típusnak az elemei föltalálhatok.

Annak figyelemben tartásával„h^gy az igehirde tésben ,az egyházi 
boszéd stilusában mindennek sZolidnak,igaznak kell lennie, - lássuk 
röviden az e£ ;£iázi beszéd stílusának követelményeit. Az a nyolv,amely
nek a formájában a tartalmilag már élő prédikáció irásboli kifejezést 
keres, - nem lohht valami kivülrol köl csönzött ,hanc ’ csakis a belső
nek megfelelő megnyilatkozása. Tehát van külön egyházi nyelv„igehirde
tési stilus,- amint hogy van riport-stilus és regény-stilus,vagy dré? 
mai és lyrai-stilHS! - Az egyházi boszéd nyolve, stilusa az akarat 
nyolvo,amely az élő Iston nagyságos dolgainak,az ember élotébon megnyi
latkozó csodamüvének közvctleb kifejezésére szolgál.

Ennok a nyelvnek,stílusnak a biblia nyelvéből koll táp
lálkoznia „ogyszerüségben ,szinpombábanTÖTcTTöJozésbeli erőben is párat
lan orőforrás a Szentirás. - Ezt a nyelvet formálja aztán a nép nyel
ve, élő,eleven nyelvhasználat,amely megőrzi attól,hogy archaizálóvé 
logyen és megőrzi attól is ,hogy a homilota nyelvozeté. értelme tlonségek 
hypermodorn stilus-produkciók prppagálója logyen. - Teftát a helyes ér
tő lombon vett biblikusság daz első jellemvonása az igazi prédikáció 
stílusnak, - a másik:az éíőVnépiesség eredményeként az egyszerűség.
Ez megőriz attól,hogy theoligiai,dogmatikai kifojozésckkel poperáljón.- 
Ha fáradságab is kerül, a homilotának meg koll koresnie az illető 
fogalomnak megfelelő,közérthető jó magyar kifejezését. - Ezzel ogyütt 
-már megmondtuk azt is,hogy magyar szószéken magyarán boszéljümk.!I 
Mondatfüzésok,szókapcsolatot„általában az egész szóhasználat közben sok
szor csúszik a toliunk alá /olvasmányaink,!őlog tálán fejlettebb né
met ,angol , vagy északi kor ,ovarig, terminológia hatásaként/ olyasmi,ami 
nem.a maygar nyelv leikéből' született. Vigyázzunk és no akarjunk a 
szószéken nyelvújítók lenni. - Világos ,érthotő legyen mr a kéziratunk 
nyelve; nem baj, aa sok törlés lösz közben elointo. Mogjogyozzük még 
azt is,hogy tájszólésok,/provincionalizmus/ nem való a prodikáció
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kéziratába,so a szószékre.
Fokozott mértékben érvényesüljón feá egyházi bszéd 

szabatosság,kerüljük a pongyolaságot, a pleonazmust- - ,a 
főleg felső fokon való dobálódzást, Távolról sem akarjuk e^ 'el azt mon
dani,hogy kerüljünk minden képet,hasonlatot,amivel színesséJvonzóvá. 
lesz a s tilus ,csakazt ,hogy minden. ' a szent tárgyhoz ‘az- ige-hirdetés- 
hez mért legyen. A stílussal szemben az is követelményünk;hogy legyen
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tiiIlkában a 
e Ibiikkel,

az eleven a maga egészében. Az elevenség nem rohanó‘távirati
stilus,hanem a változatosságot bizotsitja.mindig a tartalomhoz simulva, 
a megfeleo hangot szólalttatja meg. Állandó szólamok.sts'eotipen vissza
térő kifejezések olyanoknál fognak benne jelentkezni,akik elbizakotva 
hamar megunják a teljes Írásbeli kidolgozást. - Az előttünk levő kéz
irat ellenben figyelmezetet,elénk állítja felvette szokásainkat,meg- 
gyüínresedni akaró hibáinkat!

Az elevenséggel együtt jár a nyelve ritmusa, - az egész stílu
son végigvonuló hullámzás,hullámzó emelkedés és sülyedés. Szinte a 
stilus memóriájáról lehet szólnunk. A zökkenő .nehézkes mondás zerkeze-te- 
ket épen a mi magyar nyelvünk nem tűri; - igyekszik a homileta mindig 
a tartalomnak megfeleően.vagy rövid tőmondatokban,vagy szemléletesen 
színes.gazdag stílusban is közvetlenül irni és attól óvakodnijhogy 
versfarag áshoz hasonlítson egy-egy ilyen fogalmazás!

Mindezeket összefoglalva az iró asztalnál dolgozó,fogalmazó 
homileta'stilus az ő kér.személyiségét,egyéniségét tükrözze az ő nyel
vében is. Ne legyen stílusa kölcsönvett,ne akarjon idegen toliakkal 
ékeskedni,- hanem a sáfárságra kaphtt tálentumaival hiven szolgálni 
ebben a vonatkozásban is. - Ajánljuk,hogy stilus szempontjából is 
különös gonddal válogassa meg olvasmányait.azokat a “bizonyos" prediká- 
ciós köteteteket is.de a szépirodalmat is. - Az evang.prédikáció stí
lusában is önmagát adja, úgy,ahogy a lelkét megfogta és rabul ejtett? 
az igejamelynek üzene tvivőjeként szolgál. Az igehirdetés jellegén kí
vül saját temperarenuma.egyénisége fogja megszabni,hogy mliyen mér
tékben lesz a stílusa szines.vagy egyszerű, - egyszer inkább költői, 
másszor inkább tahitó,vagy adhortatios jellegű.

Az egyéniségnek itt nagy veszedelme azonban a frázis. Ettől 
nem elég elég korán őrizkedni! Tartalom nélküli szóvirággal ürességet 
ne akarjunk takarni,időt kitölteni!-
o A predikáció-stilust jellemezze bizonyos fenség, emelkedettség: -
legyen a szent tartalomnak méltó kifejezője. - /Helyes értelemben hasz
nálva a "kenetesség" szót,annak .is nevezhetjük, "Salbung" kenetet,Isten 
Leikétől ihletettséget jelent nyelvben és egész valónkban/.^Nem jelent
heti aaonban ez a stílusbeli emelkedettség, a merev kerese ttséget, a 
mindennapi élettől elszakadt.valami különös "szent nyelvet",ami atalán 
értelmetlen.érthetetlen a modern ember számára.

A mai ,idegen hatásoktól tisztántartott irodalmi stílusban is 
meg lehet"""! szó igazi,nemes értelmében vett kenetteljesség,amelytől azon 
bán lényegesen különbözik a tettetett kegyeskedésnek a szavakban, a mon
da tfüzésben való értelmetlen fitoktatása. Ez az utóbbi azzal áltatja 
magát,mintha a "biblia nyelve" lenne ,pedig épen a biblia nyelvében 
élő Lélek hiányzik belőle és csak mesterkéltség van helyette. - Amikor 
mi emelkedettséget kívánjuk hangsúlyozni az igehirdetés stílusában és 
azt kívánjuk,hogy az írásbeli fogalmazásnál is ügyeljünk erre,arra 
■ gon,dőlünk,hogy prédikáció-stílusunkban nem szabad a köznapiságnak# 
póriasa ágba,vagy épen triviális fordulatokba elvesznie. Sohase feledje 
el a homileta,hogy nem a hordóra készül felállani,se előadói asztalhoz 
leülni,hanem az Isten házának szószékére kíván odóállani .ahol a hely 
szentségét nem szabad megrontania odanem való pongyola beszéddel; au 
Isten színe előtti ünnepélyes megnyilatkozás jeleit viselje magán ige-- 
hirdetésünkmmmár a prédikáció írott szövegében is

Igen jó,ha az Írásbeli fogalmazás közben ismételten odaképzeli 
maga e h  a ^templomi gyülekozetét,ezt vagy azt a hívét /a "Jancsit", 
stb./ és igy-ekszik mindeneknek mindenné lenni... Persze a "vegyes 
összetételű gyüelekezet már magéban is megnehezíti a stilus megválasz
tását /ve tés, aratás stb. a föld életéből vett képek vajmi..keveset je
lenthetnek a városok bérkaszárnya lakóinak"/ Ha a homileta "prédikálva' 
ir, - akkor megtalálja a stílusa is a szükséges irányítást,vezetést, -
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megtalálja trgyának és gyülekezőtének megfelelő és mégis a saját lel-_ 
klségéből megszülető nyelvezetet'. Írásbeli munkája valóban az 5 lelkének 
termékeként készül el.

Az igehirdetés jellegéből követ kazik végül a stílusnak bizonyos 
közvetlen.jó ertelmü bizalmassága,amely nem bizalmaskodást.fraterni- 
zálást értünk,ez az igazi bizalmasság meglátszik az egész hangon,a 
kérdés megfogásén,az ige üzeneténok a gyüolekezot felé fordításán kívül 
már a megszólításban is. A normális megszólítás az igehirdetés elej.én: 
Kér .Gyülekezet, testvére im az Ur Jézusban! /a 11 Kr ♦11-b an pleonazmus!/; 
ahol a prédikátorban az idősebb lelki atya szó'! a lélekben fiatalabbik
hoz:''Kor.gyülekezet,Krisztusben szeretett hívek" ! - A ‘'szett': gyűl ekezet 
magyarázásra szorul, - hogy t-i. nem etikai,hanem vallási jelentősége 
van a szent jelzőnekjesetlog félreértésre adhat alkalmat! Megjegyezzük 
még azt is,hogy az igehirdetés folyamán,annak épen bizalmas,közvetlen 
jellege következtében többször visszatér /a "részek"-nél,ad personam 
"applicatio"-nál,módosult formában is - "Testvérek", "kor.hívek", Kedves 
híveim!"/ a megszólítás annak a személyes kapcsolatnak a dokumont áld
ásra, erősítésére,amelynek meg koll lennie a pap és a hívek gyüeloke- 
zote között az ige alapján,az ige körül. A "kedves" - "édes" - egy ki
csit csöpög a szentimontalizmustól; a "Krisztusban s zeretott" egészen 
más,ez utóbbi helyéi való! - Termés ze te s ,hogy a megszólítás gy akori 
használata nem történhetik időnyerés céljából, a gyakori"ker.gyűl" 
vagy "Testv." nem más,mint az improvisatio-nak a legtöbbször siralmas 
rögtönzésnek silány takarója. Fogy hányadik személyben beszéljen ,ill- 
irja meg prédikációját a homileta? Egészen természetes második személy- 
ben3 az igehirdető pásztor lelki atyja is a gyülekezetnek* - Ez a te- 
gozés#mint általános irányelv nem jelenti azonban,hogy most mér a 
prédikátor soha magát bele no foglalja az ige üzenete alatt megalázkodó 
hivok gyüelokezotében,hattem a togozés igen is módot,lehetőséget ad 
a többos első személynek,a "mi"-nok a használására is. - Viszont 
igen sokszor egyenesen olkorülhetetlen lesz:. ismét, a "te" egészen sze
mélyes alkalmazása is! Mikor azonban ilyen - talán vigasztaló,vagy feddő 
dorgálótitéletót hirdető, ad porsonam - adrossált rész élén szólítjuk 
mog a gyV leko.zetctjilletve akarjuk felhívni egy. bizonyos rétegének 
/"az érdekelteknek"/ a figyelmét,jó lesz,ha a megszólításhoz magyará
zatban odatosszük,"ti,akik kcrosztet hordoztok", - "to,aki azt mondod, 
magadr vagy ura az életednek", - "te aki megfeledkezel...". -

A prédikáció teljes alaki kidolgozásában érvényese 1 stílus és 
fogalmazás a mt gátol jisségébon annak abizonysága legyen,hogy Isten 
Léikétől ihleti ott,felelősségének tudatában levő prédikátor a tőle tel
hető hűséggel akar kifejezésben eszközzel, a nyelvvel nis az ige en
gedelmes ,alázatos szolgájának bizonyulni*

- 93-

. 1
f *J ■

> Jf1 t

27§,Az egyházi beszéd /prodikácíó/ élőszóból! előadása.
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„prédikál ás ']/

A tartalmilag és ala-kilag kidolgozott,az alapos predikácíós 
munka után leirt prédikációról azt mondhatjuk: készen van és mégsincs 
készen,mert prédikációvá,csakis az élőszóboli elmondásban lesz. Amint 
ugyanis már'egész homiletikánk során ismételten hangsúlyoztuk. - 
Az igehirdetés:élettevékenység,amoi ynek a legalaposabb felkészültség
gel együtt még bizonyos1 spontaneitás jelleget is magán kell viselnie.
Az élőszóbeli előadásban kell tényleg igehirdetéssé válnia az előkészí
tett és leirt prédikációnak.

A prédikátornak úrrá koll válni a prédikációjár és megfordítva 
Ennok a prédikációvá levésnok kczve tlenüly az előadással kapcsolatban 
álló előkészítő mozzanatkén-t emlitjük mog a prédikáció megtanulását, 
vagy,ha szolidobbb kifejczéssol élünk: a prédikáció teljes, /tartalmi- 
lag és formailag/ szellemi birtokba-vételét. Nem prodikálás az,ha a 
homileta ott keresi a gondolatait a szószéken. Bizonyos vonatkozásban
mindon pr edikáció ox tcmporizáLás. ,de semmiképen se lohot "improvisálás" 
sá.

Határozottan a memorizálás /momoratio/hivénok valljuk magunkat:
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a szöveg teljes elsajátisátás . követelményként állítjuk a prédikátor elé 
Ezzel "ellentmondtunk annak a külföldön,az angoloknál,de a mi egyházunk
ban S/édcrszágban is /szokásos predikáló-eljárásnak,amelyik leolvissa 
a prédikáció fogalmazványából prédikációját. De ellentmondunk annak az 
eléggé el nem itél'.endo abusus-nak is,amelyiknek itt .Is,ott is vannak 
hódolói,hogy t.i. "Tisztelendő Urak’1 holmi felületes ,szómba testi "medi-

után mennek a szószékre,olyan talán hirdilen leirt predikáció- _wly jóformán át sem gondoltak, - és felviszik apredikáció szöve
get is és azzal nyug hatják meg magukat,hogy sikerül a pulpituson úgy elhe 
lyezni a fogalmazványt,hogy a gyülekezetét ezt nem v e  szi észre es ok 
szépen a szükséghez képest belepislognak majd mintha idézetért a kinyi
tott bibliába néznének. - Ha a homiléta nem meri rábizni magát felké - 
szültségére ,azt még megértjük,hogy magával viszi .kezdő ember létére a 
szöveget,de akkor - ha baj van - nyissa ki a bibliájába helyezett 
kéziratot nyíltan, - kezében tartva mondja tovább prédikációját és 
Így igyekezzék visszatérni a szabad előadáshoz. - ffiLvel a prédikáció 
előterjesztésén "szabadelőadást " értünk,ami feltételezi a teljes anyag 
részleteibe menő pontos bírását,felvetődik a kérdés,mit értünk memorizá
lásom és micsoda jelentőséget tulajdonítunk a memorizálásnak az igehir
detés előadásában? -

Nem gondolunk szolgai,betőszerinti "bevágásra" ,mint célra, bár első időben igen jó eszköz ez az önfegyelmezésre, a kifejezés
beli készség és formai csiszoltságban való gyakorlásra Lehetséges, hogy 
ilyen kinos pontossággal szinte lelektelenül megtanuld prédikáció úgy hat a hallgató gyüelekee tre ,ipintha nem is prédikátor leikéből való 
lenne az,hanem -ecsak 1 ec ke felmond ás , - Ideget , ̂ élettelen anyag elő
adása. Nem betűk és a z é  vak memorizálását sürgetjük,hamem a leirt szöveg 
szabad kadálymentes hü reprodukálását kívánjuk. A memorizs lísnak is 
a lélek munkájának kell lennieL

Aki alap® meditácios munkát végzett,az már ugyanakkor a 
memorizálásból is jelentős részt elvégzett; - a tartalom már akkor 
mgyjában szellemi tulajdonává lett. És innen a tartalomból,tehát belül

ről kiinduloan kell me gindulnia a további,teljes tárgyi’e birtokbavétel munkájának,amelyet nyomon kell követnie a kifejezésbeli,szavakra vonat
kozó memorizálásnak. Csak,ha már a tárgyi memoriziás megtörténtekkor 
fogjon hozzá a prédikátor a szószerinti memordáLáshoz. Legtöbbször 
azért válik a mem őriz lél ás olyan gépiessé, szinte lélektelen favágó , munkává,mert a fiatal /kezdő/ prédikátorok nyomban a prédikáció leírá
sa után-nekilát iák a prédikáció kívülről való megtanulásának. Es az 
ilyen leckeszerü "bevágásnak" a,z eredménye igen sokszor a nagyon 
is észrevehető bizonytalanság lesz,amely a szószéken gyakran a szavak 
kinos keresésében nyilatkozik meg, - vagy pedig bekövetkezik a "belesülés 
ha t.i.nem villan fel előtte nyomban az a fogalmazásbeli kifejezés,amely
nek sokszor talán a helyét is /vizuális memoriéjember létére/ pontosan tudja.

Az auditívjVizu.&lis ,stb, t jpus sajátságai persze érvénye
sülni fognak a prédikáció men-prizálásánl is. Csak azt jegyezzük még meg, 
hogy a hangos tanulás abban a vonatkozásban is _;jó szol-gálatot tehet, hogy azonnal jelentkezni fog itt is ott -is a tartalon és kifejezésbeli 
forma közti inadaoquitas /meg nem felel ős ég/, amely nyomban korrigálást 
kíván. Azokkal szembon ,akik a memorizálásban azt a sokat hangoztatott "szolgai megkötőttségot"látják,csakazt kivárjuk megemlíteni,hogyha tényleg a lelkűkből születik a prédikáció gondolatsor a,ha az én lolkeih
fi 1 Ír C\ *hn niUJülcáj  ̂ Yinnrla n? -h n 1 ró o  7n í +■ o V»<-\ rr +* o trsrrrr r ö rrVio o o 7 f±Y\ mnn Iram
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mun kam
ez tdolgozta ki a legpontosabb részletekbe menő leIkiismórétességgel, - 

vájjon miért volna olyan "lélektelen" munka arról meggyőződnöm,hogy 
az en szellemi gyermekemet,alkotásomat uy tudom-o valóban a gyü’lekezet elé vinni,ahogy az napvilágot 1-tott? . .. Néhány éves lolkiismeretos 
gyakorlat ezen a téren azt fog ja eredményezni,hogy többszöri elolvasás 
egy két óra tanulás elégséges lesz a memoriz.álási?, - csak ne hagyjuk szombat estére,vagy még kevésbe vasárnap reggelre! - Állítjuk azt is, 
hogy az ilyen alaposan elkészült prédikátor a szószéken őt érő pillanatnyi hatás-p^is biztosan tud reagálni, - mert,ha teljesen ura kéziratának 
tud uj fordulatot is beloszőni,talán 'eggr'bekezdést" kihagyni,összevonni vagyis ott sem szűnik meg alkotó munkát végezni Ez a belső szabadság,
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ez a tárgyi odaadásból születő tárgy fölötti uralkodás toszx őt képessé 
arra?hogy tudjon a kézirattól szükségősetón függetlenné is válni és 
pl.félórás prédikációját rövidebbpn’pés tiz perceset félóráig torjedő 
■ íi.p~„ „ gyülekezőt elé vinni!
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‘igehirdetpsbon fecseges nélkül
- , ( H kA prédikáció ' eoül 

Az egyes hangok szó tag ok, szavak stbikiejtése legyen tiszte , tehát no 
kapja okot össze, -ne suttogj

A következő aktus; a tkp.'.előadás,a prodikáció el:x 
püli fos előadása /elmen c.fiaUértelmes kiejtést kivá

mondása. 
kiván.

o 1
mogfelelő hanganyagot kiván. A hang szépsége nagy áldás,igen jó s 
eszköz az igohirdo'tesben 3do nagy kísértés is.- Az érces^hajlékony, 
jező,színező képességű • ^természetes bans..amelyik'mindig idomul

felét a homileta. A prédikálá
zolgáló 
kife-

hang;.amelyik mindig idomul,szinte 
hozzásimul a tartalomhoz,annak finom gondola t‘árnyalataihoz ,igon nagy 
nyereség,de mogsohotik„hogy rabbá tGszi a. prédikátort és ő a hangjá

ban akarja gyönyörködtetni, •lile fye ezzel akar, "hatni" és a tar telem 
egyre jobban háttérbe szorul/sajnos a "szép termet" mellett a szép hang 
is sok papválasztásnál a döntő!/ Gondolunk-e azonban arra,hogy ez a yp 
hang idővel ekkppik.mi be rekedünk,stb„ és akkor is kell az igét predi- 
kálnunk;mi lesz akkor,ha a hangok frázisokat takarnak /ha a prédikáció 
helyett üros szóhalmazzal lépümk a szószékre"!?- Nagy’ templomok /főleg 
rossz akusztikájú templomok/ nagyon is próbára teszik a hangot ,ame lyet 
azonban gyakorlattal is lohete növelnünk és mindenkori predikálásunká
hoz alkalmaznunk. A gyenegébb hangú pap' ne erőiködjék,az erössebb 
hangú /szép hangú bariton/ no ordítson,se kiabáljon; - viszont ne fe
ledje senki sem,hogy nem motyogásra megy' fel,hanem hallani akarják 
a hivek papjukat. A hangot ápolni koll /dohányzás ,s zeszos 'italok ront
ják cllonbon a friss levegőn való mozgás jó szolgálatot tesz!/'

Harms az érthető olőa dés;>3; követelmény oko|jt" „említi, 
hogy logyon a predikálásunkban az előadásunk hangjo^hangos /nem kia
bálás jdoi^yelje ol a szötagokat som!/; 2/legyen las^TP/tohát tagolt, 
ami nem ^elönti a ritmus hiányát!/ és 3/legyon kedves /melegség igazság, 
őszinteség,közvo tlenség jollomozzo .•/. - Amint a stílustól omelkedettsége- 
kivánunk,ugyanezt kívánjuk az élőszóból! el őa. f istól is. Ennek az 
ünnepélyességétől eltér,lényegesen különbözik az a bizonyos éneklő 
"Kánzclton",- amoly olyan könnyen álomba ringatja az ige hallgatására 
Ggybogyülotokot. -  A stilus igazi "kenőte"megnyilatkozik az élőszóbeliG 1 S crf*n 1 (hl Á rvmn 1 "\rr̂ r\n ff OGrcÓhcn _ A-m-i wt- ó r? n mr 4 r< n V rr

zro-
.. prédiká

tor hangjáról, - természete^,- c a szonvedély megnyilatkozás, a hang
modulációja, - vagy pedig produkálja-e magát /rezegtoti" a hangját 
miközben olyan "3Zont"mosollyaÍ néz s"zét pl. a gyászolókon,hogy egye
seknek ̂ méltán viszkodni kezd a tenyerük/, A népgyülések ál-páthos xa 
és fehér-asztali felköszöntők patriarchális tónusa nem való v rg. 
szószékro. Használjuk a mi alaphangunkat „ez legyen a kiinduj. Ctfci ̂ CUxíGÍ ybol 
majd omolkodni ,ma jd podTg alábbszállári fog* - /a mogfololő moduláció
val/ - a tartalomnak mogfeiolőon a hangunk és beszélünk igy ncra lesz mo- 
n otom és 0£ybangu?sem podig szinészkodo^koresott és nőm gondolunk 
hallásánál örl^ény-^olonül arra^hogy bizotsan pforto piano és crescendo*1 
stb^jolokkol ellátva tanulta mog a homileta prodkálcloj át í A pmlikál ásunk
is legyon méltó az ige szolgálat istontisztoleti jollogéhoz^iágahbz az
Iston igéjéhez *- - ,

c/ Mint az élőszóból! olőadás /pronuntií ;io/ kicerö-.icJ.on- 
ségéről megemlékeztünk végül a gcsztlkáláclóról is /"aktlő^SíoIboszéd"/ 
Mivol az igohirdofésbon tehát a'nnák oxőaád.ásában la az ogész ember 
érdokolvo van,nem ̂ vonható ki a saomnok a tekintetnek, a fejnek, de az égé 
testtartásnak a részvételo som ebből a munkából, Ki:isztuc Urunkra hivat™ 
kozik ebben a vonatkozásban pl 
Mk.10917-27, - Lk.22;6 
ról,Mt.12:46-50, - Lk»
a jogosultságát,annál nyomatékosabban kell a tv.lnövesokko 1 s zemben 
hangsulyoznuk a merteKtartsst,illotvo a természotesséffetm/szomélvi
T* n  V I  rO TT *1 *•» a  a  X. 1 w a  M   1̂ .      ___I .. H / "T—V "1 i « 1 i  _ _tárgyi vonatkozásban egyaránt!/ - El tudjuk képzelni,hogy' igen 
prédikátorok egyáltalában minden gosztikuláció*nélkül végzik 
igohir de tés Uko t.
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ott még nagyobb önfeayelmezés

Sommiképen so akarjon ónálló szorophoz jutni gosztikulá- 
ciónk,vagy különösön attó óvakodjunk,hogy gesztusokat botanuljunk /tü
körbon/. Szjnészkodés oz a legrosszabb kiadásban í

Ha természotoson használjuk a gosztust,valóban akézro szo
rítkozzék oz. Igen hathatósan illusztrálja a beszéd ogy-egy kiemelkedő 
részét,mint "kisérot"! olkésott gesztusok,a mely nem akkor történnek, 
amikor a tartalom mogkivánná,vagy podig nem fedik a tartalmat, - zavaró
lag hatnak és nevetségessé teszik a prodikátort.

Nézzünk a gyüolokozotro,no süssük lo a szomünkot. Ne álljunk 
meravon,fordulhatunk egy kissé jobbra,aztán balra, - nagy templomban 
szükséges ozI óvakodjunk attól a magatartástol,mimikától,amelyot jó 
magyarán csak "szomforgat ásnak" nevezhetünk. A fenséges fonflolat. a 
kor.igazság átélésé valóban kiül az arcra,kiragyog a szómon,meglátszik 
a tekintetünkön, - és a blazirt kifejezéstelen arc a szószékor? valami 
vesződő Ij.iös lelki szegénységnek is lőhet a jelei de azt som hagyhat
juk említés nélkül,hogy a szószék nem ritmú .kus tornagyakorlat helye 
/lofTugol,csaknc.. kiugrik, - szemöldökét is feltornássza ogy arasszal 
magasabbra, - odakap a bibliához, az emberok behúzzák a fejüket,attól 
tar tanak,hogy .mon tc-n hozzájuk vágja,stb,/. - Ha az-1.tán pl.oltár elől 
történik az igehirdetés/kazuális beszéd 
szükséges/

Minden vonatkozásban szett mérsékletet tanúsitsunk,amolyro 
nézvo mogszivlolcndő;Monzor Balthasar regulái /1699-bol/ aztán Vitanda1 
sunt: l/<~ostus sormonesque affectarc;- 2/ sonum vocis instar cantoris|1 
3/ clamoro potius /maioro/ quam claro distinctoque sormono .rém agoro,
4/ nimis magnificot so infero ,nimisque vorborum apparatu uti!:i - 
A gesztusoknak is a prd&kátor s zomélyes meggyőződését koll tükrözniük, 
az a régi mondás: a szépség az igabság formája, - figyelmoztosso a formát- 
lanságra hajlandókat /"csak a szellőm a fontos11!/ és figyelmeztesse 
azokat is,akik a formát hajlandók tulértékolni:no feledjék cl,hogy a 
forma önmagában semmi /nincs is/ csakis tartalommal a tartalomból 
él,abból szülotik meg. A fő az az ocy szükséges ebbon a vonatkozásban 
is az Isten igéjéhoz való hűség,mert ez az ige megteremti a megfelelő 
formáit is. Nőm fogjuk megvetni ozekot a kiféjezésboli segédeszközöket 
sem,ha tudjuk,hogy milyen szent szolgálatban állunk velük is. Vigyázzunk 
a szószékre menéskor a leborulásfa is!

A homilotikai formális kérdéseivel való foglalkozás is
V. 0

arról győz meg bennünket,hogy ami az igehirdetést igazáén igehirdetés
sé toszi,az nem ilyen,vagy olyan embori produkció, ha nem 
való koayolom és ha mi a munkánkat szükséggel vécézzük,bármennyire is 
gyarló az embori szolgálat a mi részünk orodménytolonségek,kudarcok közt 
is szent bizonyossácfal végezhetjük és végezzük munkánkat az igo szerint 
/Es .55:10.11/*. ‘Amint loszáll az oső és a hó az égből és oda vissza nőm 
tér /anélkül/hanom megöntözi a földet és termővé,gyümölcsözővé teszi azt 
és magot a a maa'votőnok és konyoret az éhezőnek, - igy lesz az ón boszé- 
dom,amoly számból kimogy - nőm tér hozzám ürosen,hanom mo--csolokszi,amit 
akarok és szerencse lesz ott,ahova küldöttem” -

Ezzol a moggyőződéssol fejezzük bo homilotikai olőadásinkat 
amolynek vázlatos épülete mer sok-sok helyen és vonatkozásban kiegészí
tésre ,bővitésro szorulnak. Magunk ismerjük legjobban fogyatékosságait, 
azt,hogy hol és mit kellőtt volna mér meggyőződésünk szerint is el
mondanunk,pl .bibliaórák missziói igehirdotés,azt azonban talán remélhet
jük,hogy az igehirdot& szent folokősségét sikerült hangsúlyozni és ennek 
a felelősérteljós munkának a . . • \ ./• az egyh<
ti hivatal apostoli munkájának hüse^os végzésére néhány olyan útmutatást 
adunk,amelyet az élotbon kipróbálva és személyiségükhöz mérten ,im£ .‘dsáfos 
lt'okkol alkalmazva,jó lolkiismorottol vé^ozhetik a szent szolgálatot,rai- 
miközbon minden elméleti teásnál nagyobb élményben lehot részük: mogta
pasztalják a hivok,gyülekező tok körében,hogy az irc lelkeket hódit és lel- 
koket épit be a Krisztus élő tcs'ébo, - hogy az igehirdetés;-_csoda,- a 
Krisztus misztikus testé rpk o^yik legdrágább életfunkció ja, amelynek terhe 
dicsőséges örcm,szolgálata a lornagyobb méltusár az Ur ogyh zibán!-

‘'Domine Dous ,quaocunquo dixi in hoc libro de tuo,arnoscant
moo,ct txrj. i^nosco ot tűi!" /Au°-ustinus/.
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