
Én küldelek téged.
Ezékiel 2 . 1—10.

Lábait acélosan megveti az új föld kemény rögén, fejét 
pedig a régi haza szent városa felé fordítja s égő tekintetével 
minden nap fogságba hurcolt szívére helyezi az elveszített föld 
elbeszélhetlen szépségeit. Egyik kezével szeges korbácsot fon a 
Jehova oltára hűtlen tagadói büntetésére, másik kezével gyó
gyító balzsamot nyújt az Isten kegyelmének alabástrom szelen
céjébe. Egyik szavával hegedő sebeket szaggat a hontalanná 
vált nemzet szivén, másikkal pedig szebb jövendő fényes dicső
ségét rajzolgatja könnytől homályos szemük elé.

így áll Ezékiel próféta a szolgaság földjén s fejét Jeru
zsálem felé fordítja. Ostorozza nemzete bűneit s erősíti a csüg- 
gedőket, a jövendő hitével. Hiányzik belőle Ezsaiás államférfim 
nagy koncepciója. Nem is olyan gazdag és nem is oly megrázó, 
mint Jeremiás, de meg van benne a prófétaság lüktető élet
ereje : a prófétai lélek hűsége.

Tavaszi nap mosolyog élete boltozatán, mikor meglátja 
Isten dicsőségét. Ugyanakkor megzendül felette az isteni ren
delés : én küldelek téged Izrael fiaihoz, a párlos nemzetséghez, 
akik pártot ütöttek ellenem! Mint ahogy a fiatal növendékfa 
engedelmesen hajol a hatalmasabb erő rendelkezése szerint, 
úgy szentelődik egész élete Isten szolgálatába. Ahogy megtalálja 
Istenben élete örökkévaló parancsolóját, úgy veszíti el önma
gát. Bogáncs közt jár, tövis sebzi véresre lelkét. Hiába rak 
saját élete biztosítására védelmetnyujtó fészket, igazzá válik az 
Űr előzetes bejelentése: skorpiókkal lakik. Nem jajgat és nem 
veszíti siránkozásba prófétai erejét. Prédikálja Isten beszédét, 
ostoroz az Isten parancsolatával. Nem törődik az eredménnyel, 
vagy eredménytelenséggel, hanem küzd, dolgozik, hogy szebb 
legyen a talpalatnyi föld, melyre rálép, Isten bélyegét mutassa 
a darabka élet, melyhez hozzáér és Istent meglássa az ember
iélek, mellyel találkozik.

Én küldelek téged!
A nagy Ezsaiás hatalmas koncepcióját vájjon kicsoda 

mondhatja magáénak? És kicsoda dicsekedhetne a bizonyság
tevő gazdag lelkű és termékeny életű Jeremiás kincseivel. De 
minden elhívott Istenszolgának ki kell dolgoznia lelkében a 
prófétaság Istenszolgálásának alfáját: a prófétai hűséget. Min
den hivatásbeli munkának ebben rejlik az értéke. Ez az éltető 
levegő, melyben élünk és fejlődünk. Ez életünk nagy mechaniz-
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musában a legerősebb mozgatórugó. Ez életmunkánk óráján az 
értékmutató. Semmi külön karizma nem pótolhatja s a legkáp- 
ráztatóbb képességekkel sem helyettesíthetjük. A legnagyobb
nak éppen úgy, mint a legkisebbnek szüksége van reá, mert 
a hűség az Istennel összekötő arankapocs.

Az Úr minden szolgájához ez a szózat zendül: én külde- 
lek téged! Ebben a küldésben van a mi isteni küldetésünk. 
Isten szolgáinak hivatása ebben a küldetésben felmagasztosul 
s felénk kínálja hivatásunk nagy méltóságát. Azt jelenti ez a 
küldetés, hogy nem az esetlegesség, nem is a véletlen, nem is 
egyszerű emberi elhatározás vezetett minket élethivatásunk 
munkamezejére, hanem maga a szent Isten küldött el. Égi meg
bízatást kaptunk. A szent Isten rendelkezett velünk. Hivatást 
bíz reánk. Parancsolatokat ír lelkűnkbe. Kijelöli helyünket és 
megmutatja kötelességeinket. Van valami szédítően hatalmas 
ebben a gondolatban, hogy velünk maga a szent Isten rendel
kezik, hogy tőle vesszük át hivatásunkat, hogy munkánkat, 
fegyvereinket, küzdelmeink eredményességét, vagy eredmény
telenségét egyformán az ő számonvevő lelke figyeli.

A prófétát nem küldötte kényelmes munkatérre. Pártos 
nemzetséghez küldötte. Azokhoz küldötte, kik vétkeztek és vét
keznek ellene. A kemény orcáju fiákhoz és a makacs szivüek- 
hez küldötte.

Ugyanezzel a megbizással fordul hozzánk is. Az örök 
pártos nemzetséghez küldi Isten a minden idők istenszolgáját, 
hogy a bűntudat komoly erkölcsi feleszmélésére ébresszék az 
embereket s a bűnbánat utján visszavezessék az isteni kegye
lemhez. Azokhoz küldi el az ö szolgáit, kiknek kemény orcájára 
nem mos barázdát a bűnbánat könnypatakja. A makacsszivüek- 
hez, kiknek szivére kemény kérget von az Istentől elfordult 
közönyösség és elbizakodottság. De vájjon megtaláljuk-e ezeket 
mindenkor a templom padsorai között ? A munkatér nem jön 
hozzánk, nekünk kell a munkateret kiszélesítenünk és meg
keresnünk azokat, kikhez az Úr elküldött bennünket. Csak 
hazugmódra könnyíti felelősségünket, ha elvégzett munkánk 
hűségét említjük, de mélyen hallgatunk az elmulasztott köteles
ségekben megnyilatkozó hűtlenségről.

A szent Isten kezéből átvett hivatás nehéz sorsot rejteget. 
Sokszor bogáncs között vezet utunk. Az emberlelkeket nem 
rázza meg a benső vágyódás, hogy nekik nyíló virágokat, zúgó 
fákat és kenyeret adó gyümölcsöket kellene teremniök. Sokszor 
tövisek között kell járni. Hordoznunk kell hivatásunk százszoros, 
ezerszeres sebző fájdalmait. És minél lelkibb lesz hivatásfel
fogásunk, annál lelkibb lesz hivatásunkkal járó kereszthordo
zásunk. Kevesebbet emlegetjük az anyagi gondokat és fájóbb
nak érezzük lelkészi munkálkodásunk lelki eredménytelensé
geit. Azt is tapasztaljuk, hogy sokszor nem a szeretet és bé
kesség fészkében lakunk, hanem a bűn és gyűlölet skorpióival 
megtöltött kárhozatbarlangjaiban. Még sem szabad elcsügged
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nünk. Nem is lehet elcsüggednünk, mert az Isten küldött el, 
nincs tehát jogunk elvetni magunktól a kötelességeket, nincsen 
jogunk hűtlenül cserbenhagyni munkamezőnket.

A hivatást adó Isten fegyvert is ad. Egyetlenegy fegyver 
van: az örökkévaló Ige.

Mindig hatalmasnak érzem Ezékiel próféta elküldetésében 
azt a jellemző vonást, hogy az Űr sokat beszél a nehézségek
ről, de tulajdonképen csak néhány szóval jelöli meg a próféta 
feladatát és a feladat végzéséhez szükséges erőt. Nem mond 
többet, hanem csak annyit: ezt mondjad nékik: így szól az Úr 
Isten!

Mi sem tehetünk mást, hanem hogy minden esetben, min
den életkörülmény között és minden embernek bátran, hűsége
sen megmondjuk: így szól az Úr Isten! De ennek az egyete
mes érvényű igehirdetési programúinak az életben meg kell 
telnie I sten igéjének különféle csengésével. Keressük meg a 
kemény orcáju és makacs szívű embereknek mondandó igéket, 
keressük meg a kereszthordozókhoz intézendő igéket. Azután 
szólaltassuk meg a szent Istent a világ hívságai és a lélek csen
des örömei között is. De mindig Isten legyen az, aki szól, mi 
pedig csak a száj legyünk, aki által szól.

Ennek a hivatásmunkának azonban van egy nagy feltétele. 
A prófétának így szól az Űr: „Te pedig embernek fia, halld 
meg, amit én neked szólok!" Tehát csak akkor hirdethetjük 
Isten igéjét, ha állandó kontaktusban vagyunk Istennel. Csak 
akkor adhatjuk tovább az ő szentigéjét, ha mi magunk állan
dóan keressük az ő igéjét és hallgatjuk az ő szavát. Ha néha 
úgy érzed, hogy megüresedik a te igehirdetésed, hiányzik belőle 
az isteni erő és nem követi nyomon az áhított eredmény, akkor 
mindenekelőtt önmagadban keresd a magyarázatot. Vizsgáld 
meg, hogy vájjon milyen saját lelkednek az örökkévaló Igéhez 
való viszonya?

De még más intést is szól hozzád az Úr. Arra inti a pró
fétát: ne légy pártos, mint ez a pártos ház. Istennel szemben 
ne légy pártos. Tedd Isten gyermekének kötelékét állandóvá 
lelked és Isten között. Embertársaiddal szemben se légy pártos: 
keresd, őrizd, állítsd vissza a békességet.

Az Úr folytatja a próféta tanítását: „Azt egyed, amit én 
adok neked." Megelégedni azzal, ami van és úgy fogadni azt, 
mint Isten adományát, — a szükségben is drága kincs a léleknek.

Mikor a próféta hallja mindezt, egyszerre a gomolygó felhők 
közül egy kéz nyúl feléje és egy könyvet tart szeme elé. És 
ime a könyv elől és hátul be vala írva gyászénekek, nyögések 
és jajszavak énekeivel.

Ha a felénk nyújtott könyv a hivatásunk könyvét jelenti 
s azt mondja, hogy Isten szolgájának prófétai munkájában és 
életében sok a gyászének, a nyögés és jajszó, akkor is elfogad
juk a felénk nyújtott könyvet. Tudjuk és reméljük, hogy a 
gyászénekek közt sok szent himnusz is van elrejtve, ember-
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szeretetről és isteni kegyelemről szóló. De nemcsak a könyvet 
fogadjuk el, hanem ragadjuk meg a könyvet nyújtó isteni kezet 
is, mert minden gyászének, nyögés és jajszó között, mindéit 
emberi törödelem, csüggedés, botladozás és erőfeszítés között 
elég minékünk az Isten kegyelme.

Munkánk eredménye felett pedig ne gyötrődjünk. Az Úr 
olyan világosan megmondja prófétájának: „szóljad az én beszé
deimet nékik, vagy hallják, vagy nem hallják . . .“ Nékünk is 
munkálkodnunk kell, prédikálnunk, lelkiismeretet költögetnünkr 
meg kell mutatnunk az Istenhez vezető utat. És ha szemeinkkel 
nem látnánk munkánk eredményét, ha füleinkkel nem halla
nánk prédikálásunk lelkűnkbe hulló visszhangját, vájjon hiába
valóvá válnék-e életünk minden törekvése és minden áldozata ? 
Erre a kérdésre is válaszol az Úr. „Az emberek vagy hallják,, 
vagy nem hallják, amit mondasz nékik, mivelhogy pártos ház.. 
De hadd tudják meg, hogy próféta volt közöttük!"

Ebben adva van minden. Azok, akiket Isten küldött isteni 
hivatás szolgálására, úgy dolgozzanak és úgy éljenek, hogy 
mindenki megérezze: próféta volt közöttük!

A gyülekezeti belmissziói munka.
A belmissziói munka iránt való érdeklődés az utolsó év

tizedekben hatalmas lendületet vett. Ezen örvendetes hatás alól 
magyarországi evangélikus egyházunk sem vonta ki magát. 
Mind erőteljesebbé válik az a meggyőződés, hogy a belmissziói 
munka a gyülekezet templomi életének természetes kisugárzása 
és a vallásos buzgóságnak mértéke. Felismerjük egyszersmind 
azt az igazságot, hogy a belmissziói munka alapján várhatjuk 
az egyháztársadalmi élet kialakulását, a hívek egyháztársadalmi 
egységének megerősödését s az egyházi öntudat elmélyülését.

Mint jellemző és ériékes jelenséget jegyezzük fel, hogy*a 
református egyház konventje külön belmissziói bizottságot ala
kított s a belmisszió ügyét központilag akarja megszervezni és 
irányítani. Örömmel jegyezzük fel, hogy ezen munkálathoz be
kérték Kapi Béla dunántúli püspök a gyülekezeti belmissziói 
munka szervezésére, irányítására és ellenőrzésére vonatkozó, 
munkálatát, a püspök által évenként kiadott belmissziói munka- 
programmokkal és munkaanyagokkal együtt s azokat saját 
munkarendszerük megállapításánál értékesíteni fogják.

Tekintettel a kérdés rendkívüli fontosságára, teljes egészé
ben leközöljük Kapi Béla dúnántúli püspöknek a gyülekezeti 
belmissziói munka szervezése kérdésében 1924. év elején ki
bocsátott alapleiratát, mely egészen új világításba helyezi a 
gyülekezeti belmissziói munkát s új rendszerrel kívánja annak 
megszervezését, munkálkodását és ellenőrzését biztosítani.

* **
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Az egyházakhoz közeljár az a veszedelem, hogy igehirdetést, 
-szertartást, közigazgatási munkát végző szervezetekké lesznek 
s nem nyújtanak érvényesülési teret az evangéliomi szellemélet 
teremtő hatalmának. A hivatalos egyházzá száradás eme vesze
delme ellen régóta a belmissziói munka beiktatásával védekeztek, 
melynek nyomait az egyháztörténelem minden korszakában 
felismerjük, de amely igazán erőteljessé és önállóvá csak a XIX. 
század közepén lett. Azóta a „belmisszió" szó sokszor üres jel
szóvá sorvadt. Akik azonban az egyház hivatását az egyház 
lényegének mélységében keresik, azok jól tudják, hogy a bel
missziói munka csodálatos gazdagságú egyházi programmot 
jelent, mely az egyház fejlődésének, felvirágzásának remény
ségeit rejti magában.

Azon vágyódástól vezéreltetve, hogy evangélikus anya- 
szentegyházunk az Isten kegyelméből nyert gazdagságát bővizű 
életforrássá alakítsa, megismertetem a gyülekezetekkel, minde
nekelőtt pedig a velem egyazon szolgálatra elhívott lelkész
testvéreimmel a belmissziói munkálkodásról kialakult meggyő
ződésemet és azon alapelveket, melyekkel a gyülekezetek bel
missziói munkáját a jövendőben megszervezni, irányítani és 
ellenőrizni szándékozom.

1. Belmissziói munka és gyülekezeti munka. Belmisszió 
alatt azt az egyházi munkát értjük, melynek célja az egyház 
lényegének teljes kifejtése, az egyházi öntudat megerősítése, az 
élő vallásosság kiépítése, az egyházban rejlő krisztusi igazsá
goknak az egyéni és közösségi életben való érvényesítése. A 
belmissziói munka tehát azt jelenti, hogy az egyház nem elég
szik meg a templom hivatalos munkájával, hanem kitárja annak 
kapuit s az evangéliom szellemét, mint valami isteni folyamot, 
ráhömpölyögteti az élet mezőségeire. Az evangéliom tiszta, 
csörgedező vizét végigvezeti a község, a város utcáin, hullámai
val körülöleli a családi otthonok oltárait, tiszta vizével megtölti 
az emberi lélek és élet gyérvizü kútjait. Megmutatja az isteni 
ige életformáló erejét és a krisztusi szeretet hatalmát. Az egy
ház tagjait élő keresztyénekké teszi, olyan emberekké, kik Isten
nel szemben háladatos, engedelmes gyermekek, az egyházzal 
szemben buzgó, vallásos, hithű egyháztagok, egymással szemben 
pedig a közös hit láncában összeforró, egymás testi-lelki élet
gondját szeretettel hordozó testvérek.

A belmissziói munka célja: az egyház teljes lényegének 
kifejtése, az Istenben megnémesedő emberi élet kidolgozása, az 
Isten országának állandó építése.

A belmisszió tehát belső lényege szerint kimondottan egy
házi munka. Ezen megállapításon nem változtat az a tény, hogy 
a belmissziói munkának legnagyobb része az egyházon kívül, 
az egyháztól függetlenül alakult ki. Sok minden magyarázza ezt. 
A belmissziói munkamező beláthatatlan nagysága, a feladatok 
által követelt erőösszefogás szüksége, mely nem elégedhetik 
meg szűk körök támogatásával, hanem a legszélesebb körű
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szövetkezésre kénytelen támaszkodni, végül a szeretet-munkának 
önkéntes jellege, mely minden külső kényszer nélkül, belső 
elhivatás alapján önmagát ajánlja fel a szent munkára. Az egy
házon kívül kialakult belmissziói munkát is mindenkor úgy 
értékelem és áldom, mint az élő hitnek istenadta gyümölcsét. 
Remélnünk s ez irányban dolgoznunk kell, hogy az ily iránya 
belmissziói munkálkodás ne távolodjék el és ne távolítson el 
senkitse az egyháztól, hanem a hit erejével belekapcsolódjék 
az egyházba és egyházban-élésre vezesse az embereket.

De míg ilyenformán elismerem az egyházon kívüli bel
missziói munka jogosultságát, addig másfelől sohasem engedem 
kétségbevonni az egyháznak a belmissziói munkára való jogát 
és kötelességét. A kérdést tulajdonképpen eldönti az az igazság, 
hogy a belmissziói munka nem egyéb, mint az egyház lénye
gének megvalósítása. Éppen ezért belmissziói munka nélkül az 
egyház könnyen elveszíti a közösséget és az egyeseket megele
venítő lelket s könnyen hivatalos egyházjogi szervvé zsugorodik.

Az egyház belmissziói munkálkodása tehát két irányban 
nyilvánul: először támogatja az önállóan jelentkező egyetemes 
belmissziói munkát (árvaházak, szegényházak, kórházak stb.), 
másfelől pedig a gyülekezet körében keresi, elvégzi s állandóan 
folytatja a belmissziói munkának mindazon munkaágait, melye
ket nem összesített erővel és egyetemes körben, hanem gyüle
kezeti erővel, a gyülekezet körében kell megvalósítani s mit 
röviden: gyülekezeti munkának nevezek.

A gyülekezeti munkához sorolom a gyülekezet mindazon 
életnyilvánulásait, melyekkel az evangéliomi lelkületet, az egy
házi öntudatot erősíti, az iskolai és az iskolán kívüli ifjúság, a 
felnőttek lelki gondozását elvégzi és azon egyháztársadalmi 
mozgalmakat, melyekkel a híveket a gyülekezet az evang. egy
ház egyháztársadalmába belekapcsolja, melyekkel egyházvédelmi 
munkát, sajtótámogatást, iratterjesztést végez..

Míg az általános belmissziói munka szélesebb erőgyürük 
összetevéséből alakul ki s kifejlődése az egyházon kívül is el
képzelhető, addig a gyülekezeti belmissziói munka csakis a 
gyülekezetben s itt is gyülekezeti erők által végezhető el. Míg 
az előbbinél jórészt önkéntes munkaerők érvényesülnek, addig 
a gyülekezeti munkában világosan felismerem a hivatással járó 
kötelesség és a felsőbbség előtti felelősség jellemvonását.

A gyülekezeti belmissziói munka tehát elválaszthatatlanul 
kozzátartozik az egyház életéhez. Hivatása szerint a templomban 
szerteáradó evangéliomi szellemet ráömleszti az egyháztagok 
lelkére és életére, egészséges, erős, egyházi öntudatot ébreszt, 
hitben szilárd, szeretetben munkás vallásos életet teremt, hogy 
a gyülekezet ne holt számokat jelentő adófizető egyháztagokból, 
hanem Istenben élő, öntudatos, összetartó evangélikusokból 
álljon.

2. A gyülekezeti belmisszió fő munkaágai. A gyülekezeti 
belmisszió munkájában felkarolandó minden, ami az egyház-
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szeretetet, vallásosságot, tiszta erkölcsiséget, népmívelést és 
tudást erősítheti. A cél közössége természetszerűleg hasonlóvá 
teszi a gyülekezeti munkát a legtöbb gyülekezetben. Mégis 
szükséges, hogy a munkaágak megválasztásánál, azok közelebbi 
munkaprogrammjának kidolgozásánál gondosan mérlegeljük a 
helyi viszonyokat s ennek megfelelően állapítsuk meg a helyi 
szükségleteket. Valóságos lelki topographiai tanulmány után 
juthat el a lelkész ahhoz, hogy ismeri gyülekezetének s gyüle
kezete tagjainak hibáit, fogyatkozásait, helytelen szokásait, életük 
árnyékoldalait, egyháziasságuk és vallásosságuk belső képét. 
Ilyen elmélyedő, vizsgálódó munka teszi azután öntudatossá 
és tervszerűvé azt a gyülekezeti belmissziói munkát, melynek 
végső célja: Az embernek Istenhez vezetése és az ideális gyü
lekezet kiépítése.

A gyülekezeti belmisszió-munkának ki kell terjeszkednie 
az egész gyülekezetre. Foglalkoznia kell a gyülekezet minden 
rétegével s minden rétegének meg kell adni saját szükségletét. 
Biztosítani kell tehát: az iskolába járó s az iskolát már elha
gyott ifjúság lelki gondozását, a felnőtt gyülekezeti tagok külön
böző szükségleteinek kielégítését. Több szempont kívánatossá 
tenné a gyülekezet nőtagjaival való külön foglalkozást. Tekintve 
a presbitérium fontos hivatását, feltétlenül szükséges, hogy a 
presbiterekkel külön is törődjünk s őket az egyház hivatásának 
mélységébe külün is belévezessük. Egészen más lesz a városi 
és más a falusi felnőtt egyháztagok lelki gondozása. De minde
nütt vezessük vissza a hívek vallásos életét és gondolkodását 
a Biblia alapjára. Az Istent kereső lélek életében döntő jelentő
ségű, midőn Isten Igéjének örökkévaló forrásához eljut. Az 
egyházak életében pedig döntő jelentőségű, hogy az Isten Igéje 
után vágyakozók szomjúságát magával az Isten Igéjével elégítse 
ki. Az isteni kijelentés alapján álló egyházaknak az a hivatásuk, 
hogy az Isten Igéjét tegyék az élet kenyerévé, önmaguk felett 
Ítélkeznek, ha az egyház körén belül eme lelki szomjúság ki
elégítését nem teszik lehetővé.

A gyülekezeti belmissziói munka körében fel kell még 
karolni az egyházvédelmi és a szociális munkaágakat. Gondos
kodni kell az egyházi sajtó támogatásáról és terjesztéséről.

Ezen célkitűzések figyelembevételével a gyülekezeti bel
missziói munkaágakat a következőképpen csoportosítom:

I. Az ifjúság egyházi gondozása.
a) A népiskolába járó ifjúság gondozása. Az ifjúsággal való 

törődésnek már a népiskolában kell megkezdődnie. Azon gyü
lekezetekben, melyekben nem a lelkész, hanem a tanító végzi 
a vallásoktatást, az iskolai ifjúság csak ritkán látja lelkészét, 
személyes érintkezés közöttük csak ritka alkalommal van. A 
gyermek képzetében a lelkész luther-kabátos komoly férfiút 
jelent, ki vasárnaponként a templomban hosszú prédikációt 
mond, amit a gyermek kénytelen hideg lábbal, unatkozva, csen
desen végigülni. Hiányzik a lelki érintkezés, a gyermek értelmi
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szintiéhez való leereszkedés, az állandó lelki közösség meg
alapozása.

A népiskolai ifjúság lelki gondozása céljából szükséges, 
hogy a lelkész hetenként legalább egy órában foglalkozzék az 
iskolás gyermekekkel. Ez az óra a heti tanrendbe beillesztendő 
ugyan, mégis ez órában nem a rendes va'.lási tananyaggal kell 
foglalkozni, hanem a lelkész által kidolgozott terv szerint általá
nos vallási kérdéseket kell megbeszélni. Az órák célja: a gyer
mek vallásos világnézete alapjainak lerakása, a lelkipásztor 
személye és egyénisége által a gyülekezet és egyház iránt való 
szeretet felébresztése.

Ezt az utolsó tételt külön is hangsúlyozom. Az egyházi 
életben, sokszor a helyes mértéken felül, döntő szerepet játszik 
a lelkipásztor egyénisége. Az egyháztagok érzése az egyházzal 
szemben a lelkész személyén keresztül alakul ki. Szeretik egy
házukat, gyülekezetüket, mert szeretik lelkészüket, avagy lany
hák, idegenek az egyházzal szemben, mert ellenérzéssel vannak 
a lelkész iránt. Éppen azért már a népiskola ifjúságánál kezdje 
meg a lelkész az ő lelkipásztori munkáját. Foglalkozzék minden 
héten az ifjúsággal. Férkőzzék közel a gyermekek leikéhez. 
Nyerje meg őket a maga és egyháza számára s a gyermekek 
szeretőiével hozza közelebb magához a szülők szívét is.

b) Mivel a népiskolás növendékek a rendes vasárnapi 
prédikációt nehezen értik meg, szükséges a vasárnap délutáni 
istentiszteletnek az ifjúság lelki építésére való fordítása, külön 
gyermek-istentisztelet tartása. A gyermek-istentiszteletnek két 
előnye van : az istentiszteleti liturgia által a gyermek aktívvá 
válik, másfelől pedig értelmi fokához mért, figyelembirásához 
alkalmazott, rövid prédikációt kap.

c) Kívánatos a vasárnapi iskola felállítása, melyben az 
érettebb ifjúság vallásos életének alapigazságai rendszerezést 
nyernek s vallásosságuk öntudatossága megerősítést nyer. Az 
ifjúság vallásos nevelése tulajdonképpen ezen munkával feje
ződik be.

d) A serdült ifjúság egyháztársadalmi foglalkoztatása, ön
képzése, tiszta szellemű szórakoztatása az Evang. Ifjúsági Egye
sületben történik. Ez az egyesület biztosítja az ifjúság egyház- 
társadalmi beszervezkedését s ez által történik a gyülekezet 
evang. ifjúságának a magasabb egységekbe (egyházmegyei, 
egyházkerületi, országos, nemzetközi ev. ifjúság) bekapcsolása. 
Az ifj. egyesület alapszabály-tervezetét és általános munkatervéi 
minden gyülekezet megkapta. Az évi részletes munkaprogrammot 
a gyülekezetek évenként külön megkapják.

II. A felnőtt egyháztagok gyülekezeti gondozása.
A gyülekezeti belmissziói munkának ki kell terjednie a 

gyülekezet felnőtt tagjaira.
Az istentiszteleten kívül is érvényesíteni kell egyházunk 

tiszta szellemét. Közkinccsé kell tenni mindazon nagy értékeket, 
melyeket az igehirdetés keretében nem tudunk nyújtani a hi-
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veknek, de melyeknek közlése egyházunk évszázados kulturális 
hivatását képezi. Tehát részt kell ma is kérnünk a népmívelés 
nagy munkájából. A felnőtt egyháztagok egyházi nevelését pe
dig oly irányban kell vezetnünk, hogy a gyülekezetben határo
zott karakterű egyháztársadalom alakuljon ki, mely munkásténye
zőként beilleszkedik az evang. egyház egyháztársadalmába. Ezen 
cél szolgálatában erősíteni kell az egyházi öntudatot, a helyes 
tartalmú egyházi önérzetet. Az öntudatos, egyházias vallásos
ságra, evangéliomi közszellemre annál nagyobb szükség van, 
mennél erőteljesebb a többi egyházak szervezkedése és egy
háztársadalmi munkája, esetleg velünk szemben érvényesülő 
irányzata.

a) Emlékünnepek, vallásos estélyek rendezése által erősíthetjük 
a vallásosságot, az egyházi öntudatot és hazafias érzületet. A 
mostani időszak különösképpen alkalmas a reformáció történelmi 
eseményeinek szemléltetésére. Négy évszázad távlatában élesen 
lép elénk Luther világtörténelmi alakja s a reformáció világ- 
történelmi jelentősége.

A vallásos estélyek tartására különösképpen alkalmas az 
ádventi és böjti időszak.

Szükségesnek találom, hogy minden gyülekezetben éven
ként legalább 2 vallásos estély tartassák s ezen kívül megtar
tassanak a történelmi emlékünnepek s a határozott napon meg
tartandó sajtónap.

A vallásos estélyek gerincét egy alkalmas témáról szóló 
előadás képezze. Kerete minden esetre vallásos legyen, korál- 
énekkel kezdődjék és végződjék. Szerepeljen az egyházi énekkar, 
egyes egyháztagok szavalattal. Kívánatos azonban, hogy az 
estély programmpontjai ne nyomják agyon az estély lényegét 
képző előadást.

b) Felnőttek iskolája Egyházunk öntudatos, meggyőződéses 
evangélikusokat akar nevelni. Szükséges tehát, hogy a felnőtt 
egyháztagok hitéletét a vallási igazságok rendszeresebb ismer
tetése által is építse. A mai idő különösképpen szükségessé 
teszi ezt, mert ellenséges oldalról állandóan támadják egyházunk 
hitigazságait s kétségbe vonják egyházunk létjogát. A legjobb 
védekezési fegyver nem a cáfolás, bár ennek is a maga idejé
ben és helyén meg kell történnie, hanem, saját híveink meg
győződésének és hitbiztonságának erősítése. Végtelen fontosnak 
tartom azért, hogy egyházunk felnőtt tagjai egyházunk alap
igazságairól újra és újra felvilágosítást nyerjenek és pedig nem 
a népiskolai tananyag megszégyenítő ismételgetésével, hanem új 
anyagközléssel, mélyebbre vezetéssel és rendszeres formában.

Ezeket az előadás-sorozatokat egymás után következő va
sárnapokon az esti órákban lehet tartani. Egyházi ének kezdje 
és fejezze be az estét. Másféle prograrnm-szám ne legyen, ha
nem kizárólag az előadás.

Áldást hozó lenne például Luther Kis Kátéjának áttanul
mányozása és beható magyarázása, avagy az evangéliomi hit
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és erkölcsi élet főigazságainak összefoglalása. Avagy az egye
temes egyháztörténet döntő korszakainak bemutatása, vagy a 
magyarországi protestáns egyháztörténetnek képekben való- 
szemléltetése. Avagy az evangélikus egyház szeretetintézményei- 
nek sorozatos ismertetése stb.

Városi gyülekezetekben különösen fontosnak ítélem a már 
évekkel ezelőtt rendszeresített, úgynevezett világnézeti előadás- 
sorozatok fenntartását. Ezen előadások tárgya: a vallási, apolo- 
getikai, szociális és etikai kérdések megvilágítása. Mai támadott 
helyzetünkben ez a felvilágosító és világnézetet erősítő munka 
különös jelentőséget nyer.

A felnőttek iskolája karolja fel időnként és pedig határo
zott terv szerint az ismeretterjesztő előadásokat s az iskolán- 
kívüli népművelés programmját.

Fontosnak és szükségesnek tartom azt is, hogy a lelkész 
külön is foglalkozzék a gyülekezet presbitériumával. A presbi
tereket hivatalukra megválasztják, de kötelességükről, hivatá
sukról, a presbiteri állás lényegéről csak nagyon kevesen nyer
nek közülök felvilágosítást. Gondoskodni kell arról, hogy ez a 
felvilágosítás alkalmas módon megtörténjék. Rajzoljuk a pres
biterek szeme elé az egyház hivatását, munkájának lényegét, 
a presbiteri kötelességek teljességét. Hassunk oda, hogy a pres
biter necsak külsőleg, hanem egyéniségével és életével is pres
bitere legyen gyülekezetének. Később is megtalálhatjuk azon 
egyházi kérdéseket, melyek behatóbb tárgyalásával a presbite
reket egyházunk öntudatos, gondolkodó és vezető tagjaivá 
tehetjük.

c) Fontosnak és szükségesnek tartom a Biblia-olvasás 
rendszeresítését. Panaszkodunk, hogy a házi áhítatosság meg
lanyhul. A Biblia a könyvestékák porlepte könyvei közé kerül. 
Amint kiesik a kézből a Szent Könyv, úgy kihull a lélekből a 
Biblia szelleme. De eddigelé megelégedtünk a panasszal s terv
szerű munkával nem igyekeztünk a panasz okát megszüntetni. 
Adjuk evangélikus népünk kezébe a Bibliát. Gyakoroljuk vele 
a Biblia olvasását. Tanítsuk meg imádkozva olvasni, Isten igaz
ságát hittel keresni s akkor a Biblia-olvasási óra áldását átültet
jük a családok és egyes emberek életébe.

A Biblia-olvasási körök szervezését sürgető szükségesnek 
tartom. Kívánatos, hogy egy-egy körben 15-nél többen ne vegye
nek részt, mert különben a résztvevők nagy száma miatt elvész 
a résztvevők munkájának együttes jellege, a résztvevők hallgató
sággá válnak, nem pedig együtt-dolgozókká. A Biblia-olvasási 
órát énekkel és imádsággal kezdjük el és fejezzük be. Különö
sen fontos a vezetés kérdése. A lelkész nagy lelkiismerettel 
készüljön a Biblia-olvasó kör munkájára. Senki sem adhat töb
bet, mint amennyivel bir. Azért a Biblia-olvasási-kör vezetője 
szerezze meg a szükséges theológiai tájékozottságot s a hit is
teni erejével, imádkozva nyújtsa azok felé, kik tőle várják az 
isteni igazságok megvilágítását.
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A Biblia-olvasási kör dolgozási módja kétféle lehet: thema- 
tikus, midőn maga elé tűzött vallási tétel szemléltető és bizo
nyító szentírási szakaszait tanulmányoztatja, vagy valamelyik 
bibliai könyv folytatólagos olvastatása. Mindkettőre csak theo- 
lógiai képzettséggel, lelkiismeretes tanulmányozás után vállal
kozhatunk.

A Biblia-olvasási kör megteremtése és Isten Lelke segít
ségével vezetése a gyülekezeti belmissziói munka legnehezebb, 
de egyszersmind legtöbb áldást magában rejtő része, mely min
den más belmissziói munka alapvető részét képezi.

d) Itt mulatok rá azon feladatra, mely egyházi éneklésünket 
illetőleg merül fel.

Püspöki egyházlátogatásaim alkalmával állandóan ellenőr
zöm az egyházi éneklést. Az egyházlátogatási kérdőpontoknál 
összeállíttatom a gyülekezetben használatban levő korátok jegy
zékét s tájékozást nyerek a gyülekezet egyházi énekkincsére 
nézve. Tapasztalataim néhol örvendetesek, a legtöbb helyen 
közepesek, más helyeken pedig leverők voltak. Látnom kellett, 
hogy a gyülekezetek mérhetetlen kincset jelentő egyházi éneke
inket nem ismerik eléggé. Nem épülnek azokon, nem teszik 
azokat lelki kincsükké. Éppen azért hiányzik az Istentiszteletek
ben a változatosság, az egyházi énekeknek az igehirdetéshez 
való simulása, hiányzik az éneklési kedv is. Ilyenformán egy
házunk gazdag énekgyűjteménye muzeális holt kinccsé mere
vedik.

Szükségesnek tartom egyházi énekügyünk erőteljes felkaro
lását. Lelkészeinknek és tanítóinknak gondoskodni kell arról, 
hogy értékes énekeink ne némuljanak el a mai nemzedék aja- 
kán. Kedveltessük meg híveinkkel az éneklést. Szaporítsák a 
használatban levő egyházi énekek számát, műveljék ezáltal a 
templomi és házi istentisztelet lelket gazdagító melegségét.

Ezen célt két intézkedéssel igyekezem megközelíteni. 
Dunántúli Luther-Szövetségünk gondoskodni fog arról, hogy az 
ev. egyházi énekkarok a régebbi szokásnak megfelelően, nagy 
szent ünnepeink előtt az ünnepi istentisztelet emelésére alkal
mas vegyeskarokat és férfikarokat kapjanak. Ilyenformán az 
egyházi énekkarok munkálkodását és templomi közreműködését 
lehetővé tesszük és irányítjuk. Mivel pedig ev. egyházunk zene- 
művészete az egyszerű koráiban jelenik meg s ev. népünknek 
is főleg erre van szüksége, az énekkarok rendelkezésére bocsá
tandó vegyes- és férfikarok különösen korálletéteket fognak 
nyújtani.

Azután öntudatos tervszerű munkával törekedjünk a gyü
lekezet korálkincsének fejlesztésére. Ez a munka legtermésze
tesebben a gyülekezet iskolájában kezdődik, azután folytatódik 
az ifjúsági egyesületben. Lehetőség esetén kívánatosnak tartom 
azt is, hogy e célból a felnőttek részére külön egyházi ének
gyakorló órák tartassanak.
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Amily nagy kincset jelent egyházunkra a mi nagy korái- 
kincsünk, époly nagy áldást várok egyházi éneklésünk ügyének 
lelkiismeretes felkarolásától.

III. Szociális és egyházvédelmi munka.
a) A gyülekezet szegényeiről, árváiról, betegeiről gondoskodni 

kell. Ezt a munkát legtöbb helyen a Nőegylet vállalja magára. 
Meg is hagyható a Nőegylet kezén, de gondoskodni kell a munka 
állandóságáról.

Városi gyülekezetekben ugyancsak a Nőegylet keretei közt 
megszervezendő a kórházi misszió is. Evangélikus kórházi bete
gek látogatása, lelki gondozása, hitük, istenfélelmük erősítése 
nagy szeretet-kötelesség. Egyházi szempontból is sokat jelent, 
ha a betegágynál megjelenik az egyház küldötte s szíve 
együttérzésével az egyházi közösség szeretetének bizonyságát 
hozza magával. A gyülekezeti szociális munkát végező Nőegy
letek munkaprogrammját egyébként is méljnteni kell, mert a 
legtöbb Nőegyletünk kimerül az iskolai és templomi felszere
lésért való áldozathozatalban, avagy a karácsonyi szeretet-munka 
elvégzésében. Már pedig a Nőegyletekre és az evangélikus nők 
munkájára egyházunknak más irányban is égetően nagy szük
sége van.

b) Gondoskodni kell továbbá a gyülekezethez tartozó szór
ványok állandó és tervszerű ellenőrzéséről s lelki gondozásáról. 
A szórváuyhiveket el kell látni vallásos iratokkal. Lehetőség 
szerint megértéssel, a lelkiismeretesség és áldozatkészség meg
indításával gyülekezeti kötelességgé kell tenni azt, hogy időn
ként a szórvány valamelyik pontján külön szórvány-istentisztelet 
legyen tartható.

c) Szükséges a gyülekezet tagjainak és családjainak nyilván
tartása. A régi rendszerű anyakönyvezés az egyházi szertartások 
szerint történt. Az anyakönyvvezetés és a megtörtént szertartás 
nyilvántartása szempontjából ez megfelelő lehetett, de semmi
esetre sem megfelelő a gyülekezetét képező családok nyilván
tartása szempontjából. Éppen ezért szükséges külön „Családi 
Törzskönyv“ összeállítása, mely a gyülekezet tagjait családonként 
tartja nyilván s a családra vonatkozó összes adatokat tartal
mazza. A „Családi Törzskönyv" alkalmat ad a lelkésznek az 
egyes családoknál tett lelkipásztori látogatások és az azokon 
tett tapasztalatok megörökítésére. A maga egészében a „Családi 
Törzskönyv" a gyülekezet élő tagjainak kataszterét képezi. Mint 
ilyen a lelkipásztori munkánál megbecsülhetetlen, lelkészváltozás 
esetén pedig pótolhatatlan értéket jelent.

Nagyobb gyülekezetben pedig, ahol a lelkész a hívek gya
kori látogatására képtelen, kísérlet tehető az úgynevezett utca
gondozással. Az amerikai egyházban fényesen bevált szervezettel 
újabban a dunántúli ref. egyházkerület tesz kísérletet. Lényege 
abban áll, hogy a gyülekezet belmissziói munkáját intéző szer
vezet tagjai közt egy-két utcát kiosztanak. A megbízott a gond
jaira bízott utcákban lakó híveket állandóan látogatja, életüket



13

figyelemmel kíséri s arra törekszik, hogy az egyházhoz való 
viszonyuk megfelelő legyen. A megbízottak tapasztalataikról je
lentést tesznek a lelkésznek s a bizottságnak.

d) Egyházvédelmi szempontból fontos az evangélikus sajtó 
felkarolása és propagálása. Ecélból, mihelyt a mostani nehéz
ségek eltűnnek, vallásos könyvtárt kell létesíteni minden gyü
lekezetben. Időnként lehetővé kell tenni minden gyülekezetben, 
hogy híveink a megjelent vallásos iratokat megtekinthessék s 
megismerhessék. Terjeszteni kell az ev. lapokat. Gondoskodni 
kell arról, hogy a gyülekezet életmozzanatairól az evangélikus 
sajtó tájékoztatást nyerjen s a gyülekezetek példájukkal egy
mást építsék.

Nyilvánvaló, hogy a gyülekezeti belmisszió munkaágar 
sokfélék. De mindegyiknél egy és ugyanaz a cél: kiépíteni az 
Isten Országáért munkálkodó ideális gyülekezetét. Mindegyiknél 
egy és ugyanaz a munkaeszköz: Isten örökkévaló Igéje s az 
evangéliom tiszta szelleme. Mindegyiknél egy és ugyanaz az 
eredmény biztosítéka: a lélekben munkálkodó örökkévaló isteni 
kegyelem, mely csudálatos dolgokra képesíti az embert.

3. A lelkész a gyülekezeti belmisszió szolgálatában. 
Az a kérdés, hogy azt a beírnissziói munkát, melynek közelebbi 
tartalmát a gyülekezeti munkában jelöltem meg, kicsoda tarto
zik elvégezni?

Wichern panaszolja, hogy a lelkészek, kik többé-kevésbbé 
önmagukat tekintik a hivatalos egyháznak, azt kívánják, hogy 
minden belmissziói munka tőlük származzék. Ha azonban a bel- 
missziót illetőleg határozott követeléssel lép fel velük szemben 
az egyház, akkor vagy nem tudják, vagy nem akarják a szük
séges munkát elvégezni.

Én nem a panaszt, hanem inkább egy jelentős következ
ményű ténymegállapítást látok az idézett szavakban. A gyüle
kezeti belmisszió-munkának van oly karaktere, melynél fogva 
az nem választható el a lelkészi munkától. És van olyan karak
tere, melynél fogva azt a lelkész egyedül, egymaga nem végez
heti el.

A gyülekezeti belmisszió-munka nem választható el a lel
kész hivatásszerű munkájától. Hiszen ez a munka lényegileg 
nem egyéb, mint az evangéliom szellemének a templomon kí
vül, a mindennapi életben való érvényesítése. Egy állandó egy
házépítés, az ideális egyház felé való öntudatos törekvés. Eb
ben a munkában feltétlenül a lelkésznek királyi részt kell vál
lalnia.

Két lelkészi típus jelenik meg szemeim előtt. Az egyik 
lelkész-típus a lelkész munkakörét az igehirdetésre, szertartás
elvégzésre, a gyülekezet adminisztrálására szorítja. Megelégszik 
a szabályrendeletekben megállapított paragrafusok megtartásá
val. Jó, vagy kevésbbé jó igehirdető, egyházi hivatalnok, ki a 
paragrafusok szerint számbavehető kötelességmulasztást nem



14

követ el és mégis az egyháznak s gyülekezetnek istentiszteleti, 
irodai szertartást végző óráin s munkaerején kívül nem sokat ad.

A másik lelkészi típus nem meríti ki papi hivatását az 
igehirdetés, szertartás-elvégzés, az adminisztrálás kötelességei
ben, hanem egész egyéniségét, tudását, energiáját és alkotás
vágyát a gyülekezet gazdagítására fordítja. Paragrafus betar
tások felett királyi ajándékot nyújt: Krisztus szellemétől lán
goló lelkét. Nyitott szemmel jár, figyel, észrevesz, következtet, 
haditervet készít a védekezésre, tovább-építésre, lelkészi mun
káját templomban s templomon kívül öntudatossá, tervszerűvé, 
biztos célúvá teszi. Munkáját nem is végezi el sohasem, mert 
nem tanrend, hanem hivatásszeretetének mélysége és lelkiis
meretének érzékenysége szerint dolgozik szüntelen.

Az első papi típus jó lehet a papiros-egyháznak, mely 
paragrafusokkal írja elő a papi munkát és paragrafusokkal 
gyakorol ellenőrzést. Az élet egyházának azonban olyan papokra 
van szüksége, ki hívei lelkülete, családi és társadalmi, kulturá
lis és szociális élete iránt érdeklődik s az igazi lelkipásztor 
éberségét, buzgóságát, védekezni és támadni egyaránt tudó ak
tivitását, szervező erejét mutatja meg a világnak. Ha egyházunk 
élni, fejlődni akar, ha lépést óhajt tartani a rohanó idők köve
teléseivel, akkor az Isten által belénk lehelt lélek erejével meg 
kell teremtenünk azt a második papi típust, mely nemcsak a 
templomban, hanem a templomon kívül is mindenütt egész 
szívet, lelket, erős és biztos egyéniséget állít az egyház szolgá
latába.

Ezen felfogásom egyenes következéseképpen tévedésnek 
minősítem azt a dogmává merevedett állítást, mely a belmissziói 
munkálkodást a lelkész felfogásától és egyéni képességeitől 
függő munka-többletnek tekinti, mely felfogás szerint, ha meg
van ez a munka-többlet, nagyon jó, ha azonban hiányzik, úgy 
az sem tekinthető kötelességmulasztásnak. Én a lelkész gyüle
kezeti belmissziói munkálkodását a lelkészi hivatás elutasíthatat- 
lan velejárójának tekintem. Nem önkéntes munkatöbblet, hanem 
hivatásszerű kötelesség-munka. Nem tetszésszerinti, kisebb- 
nagyobb erőáldozás, hanem felelősség és számadás kötelezett
sége mellett történő rendszeres dolgozás.

Elismerem azonban, hogy a gyülekezeti belmissziói mun
kának olyan karaktere is van, mely szerint annak elvégzésé
hez nem elegendő a lelkész egyéni munkája. Szüksége van 
segítőtársakra, az egyház szellemétől áthatott s az egyház ide
ális céljait megértő munkatársakra. Munkáscsapat nélkül sok 
terv papiroson marad. Hű munkatársak segítségével megvalósul 
és fejlődik. De még az ezen pontnál mutatkozó óriási nehéz
séget sem választom el a papi hivatástól. Mert a lélek szerint 
alkalmas munkatársak megkeresése, megnyerése, avagy meg
felelő munkatársak nevelése s zintén a lelkész hivatáskörébe 
tartozik s a lelkészi hivatás egyik legnehezebb, legtöbb böl- 
cseséget és emberismeretet igénylő részét képezi.
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4. A kötelező és szabad munka egyesítése a gyüleke
zeti belmisszió mozgalmakban. A gyülekezeti belmisszió mun
kában oly módon egyesül a kötelező és az önkéntes munka, 
hogy a lelkész, mint a gyülekezet lelkivezetője s a gyülekezeti 
belmíssziói munka hivatásszerű munkása, a belmissziói mun
káknak élére áll, a gyülekezeti belmisszió munkát végző ön
kéntes munkaszervet megszervezi, irányítja s a közös munkál
kodás állandóságát biztosítja.

A legtermészetesebb munkástábor a gyülekezet presbité
riuma lenne. Fájdalom azonban a kedvezőtlen fejlődés, egy
házunk mostoha anyagi viszonyai, a megélhetésért és jogokért 
folytatott állandó harc elhomályosították a presbitérium tulajdon
képpeni lelki hivatását. Sok gyülekezetben kimerül a presbité
rium munkája a háztartási gondokkal való viaskodásban, a köz- 
igazgatási munkában való részvételben. Hiányzik a presbitérium 
spirituális feladatának megérzése, az a lelkeket átjáró tudat, 
hogy a presbitérium a maga összesített erejével és aktivitásá
val az egyház lelki hivatását tartozik szolgálni.

A legtöbb helyen a presbiterek megválasztásánál társa
dalmi, vagyoni és érdekszempontok érvényesültek. Csak kevés 
helyen érvényesültek az egyház lelki érdekeit képviselő szem
pontok.

Oly presbitérium összeállítására kell törekedni minden 
gyülekezetnek, melynek van érzéke, szíve, lelke az egyház 
lelki programmjáért való dolgozáshoz. Az lesz az igazi egyházi 
erősödés, ha a gyülekezetek élére egyházias, vallásos, imádkozó 
presbiterek kerülnek.

Ez idő szerint leghelyesebb és legtermészetesebb, ha a 
gyülekezeti belmissziói munka végzésére egy különálló szervet 
állítunk a lelkész mellé. Ennek a különálló szervnek a magját 
a Dunántúli Luther-Szövetség helyi vezetősége képezi. Kiegészül 
ez a vezetőség a helyi egyháztársadalmi alakulatok (Nőegylet, 
Ifjúsági egylet, Énekkar stb.) vezetőivel. Hogy pedig necsak a 
lelkész személye legyen a presbitériummal összekötő kapocs, 
hanem formailag és lelkileg is éreztessük az egyházzal össze
kapcsolódás feltétlen szükségét, a gyülekezet presbitériuma 3—4 
tagot delegál a gyülekezet belmissziói bizottságába.

így egyesül a gyülekezet belmissziói életében a kötelező 
és az önkéntes munka. így nyer a lelkész az ő kötelességszerü 
belmissziói munkájához önként ajánlkozó szabad munkaerőket, 
így kapcsolódik bele a belmissziói munka a hivatalos egyházi 
munkába. És így helyeződik a gyülekezet belmissziói munkája 
az egyházi felsőbbség irányító és ellenőrző felügyelete alá.

5. A gyülekezeti belmisszió-munkaszerv külső szerve
zete és működése.

a) Minden gyülekezetben a gyülekezet belmissziói mun
kájának szervezésére és végzésére külön bizottság alakítandó 
a Dunántúli Luther-Szövetség helyi szervezetének vezetősége 
mellett.
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Elnöke a bizottságnak maga a lelkész, vagy egy vallásos 
lelkületű, egyéniségénél fogva a belmissziói munkára alkalmas, 
egyházias gondolkozásu világi egyén. A bizottság ügyvezető
elnöke mindig a lelkész.

Tagjai: a Luther-Szövetség kebelében fennálló, avagy a 
Szövetségbe be nem szervezett helyi egyháztársadalmi egye
sületek (Nőegylet, Ifjúsági egylet, Énekkar stb.) vezetői, az ál
taluk választott 2 tag, továbbá a gyülekezet presbitériémának 
delegáltjai.

A bizottság havonként tartozik egy gyűlést tartani. A gyű
lésen tárgyalja a Dunántúli Luther-Szövetség központi vezető
sége által rendelkezésre bocsátott munkaprogrammot s ennelc 
figyelembevételével megállapítja a gyülekezetben megvalósít
ható évi munkaprogrammot. Figyelemmel kíséri a gyülekezet
ben észlelhető egyházi jelenségeket s az ezzel kapcsolatos in
tézkedéseket megteszi. Elvégzett munkájáról félévenként jelen
tést tesz a gyülekezet presbitériumának. A megállapított mun
katervet, valamint a tényleg elvégzett munkáról szóló jelentést 
a lelkész évenként felterjeszti az illetékes espereshez, ki egy
házmegyéje gyülekezeteinek gyülekezeti munkálkodását feltün
tető összesített kimutatását felterjeszti az egyházkerület püs
pökéhez.

b) Minden egyházmegyében a gyülekezetek és az egyház
megye belmissziói munkálkodását ellenőrző s ezek állandóságát 
biztosító belmissziói bizottság alakítandó az egyházmegyei Luther- 
Szövetség vezetőségének vezetése mellett. Elnöke: az egyház
megye elnöksége, ügyvezető-elnöke az egyházmegye esperese. 
Tagjai az egyházmegyei Luther-Szövetség vezetői, körleti meg
bízottjai s az egyházmegye közgyűlésének két delegáltja.

Az egyházmegyei szervezet a szükséghez képest, de éven
ként legalább egyszer, az egyházmegyei közgyűléssel kapcso
latosan gyűlést tart. Számbaveszi a gyülekezetek belmissziói 
munkálkodását s erről az egyházkerület püspökének, valamint 
az egyházmegye közgyűlésének az esperesi jelentés kapcsán 
jelentést tesz. A gyülekezeti belmissziói munkára vonatkozó 
kérdéseket állandóan megvitatja s erre vonatkozó javaslatait a 
Dunántúli Luther-Szövetséghez felterjeszti.

c) A Dunántúli Luther-Szövetség elnöksége a szakosztályok 
vezetőségével együtt alkotja a harmadik fokú belmissziói szer
vet. Elnöksége: a Szövetség elnöksége; ügyvezezetője: az egy
házkerület püspöke. Tagjai a Szövetség tisztikarán kívül a szak
osztályok vezetői.

A Dunántúli Luther-Szövetség eme szerve a szükséghez 
képest, de évenként legalább egyszer, gyűlést tart, melyben 
megállapítja a gyülekezeti belmissziói munkaprogrammot, annak 
részletes kidolgozásáról, kinyomatásáról gondoskodik, számba 
veszi a gyülekezetekben elvégzett belmissziói munkát s tárgyalja 
az egyházmegyék felterjesztett javaslatait. Elvégzett munkájáról 
évenként jelentést terjeszt az egyházkerület közgyűlése elé.
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6. A gyülekezeti belmissziói munka irányítása. A gyü
lekezeti belmissziói munka irányítása oly módon történik, hogy 
minden évre nézve összeállíttatik annak az évnek gyülekezeti 
belmissziói munkaprogrammja. Az összeállításnál természetesen 
figyelembe veendő az egyházmegyei belmissziói bizottságok 
felterjesztése és óhajtása. A munkaprogramm kiterjed a gyüle
kezeti belmissziói munka minden ágazatára s nemcsak tárgya
landó témákat és általános irányításokat tartalmaz, hanem egy
szersmind anyagot is nyújt. #

Az ily módon összeállított évi munkaprogrammot az egy
házkerület püspöke minden évben a gyülekezetek rendelkezé
sére bocsátja.

A megállapított munkaprogramm nem kényszerítő korlát, 
hanem segítő munkatárs akar lenni. A gyülekezeti munka irá
nyítóinak és vezető munkásainak jogukban áll a munkapro- 
grammon belátásuk szerint változtatni s azt a helyi viszonyok
hoz, a gyülekezet speciális viszonyaihoz alkalmazni. A munka- 
programmal állandó szolgálatot kívánok tenni a lelkésztestvé
reknek s biztosítani kivánom a gyülekezet belmissziói munká
jának állandóságát, céltudatosságát és tartalmasságát.

7. A gyülekezeti belmissziói munka ellenőrzése. A gyü
lekezeti belmissziói munkáról, valamint a lelkészi hivatásról 
közölt felfogásom természetessé teszi azon szándékomat, hogy 
a lelkészek eme munkáját, mint hivatalos, köteiességszerü mun
kát, állandóan ellenőrizni kivánom.

Ha az egyházi alkotmány kötelez a lelkész igehirdetői, 
közigazgatási, hitoktatói stb. munkájának ellenőrzésére s ellen
őrizni tartozom a gyülekezeti anyakönyveket, a lelkészi iroda 
iktatókönyvét és postakönyvét, úgy kötelezve érzem magam 
arra is, hogy a lelkész templomon kívül végzett egyháztársa
dalmi, gyülekezeti munkáját is állandóan figyelemmel kisérjem, 
irányítsam és ellenőrizzem.

A gyülekezeti belmissziói munka ellenőrzése két jelentési 
ív segítségével történik. Minden lelkész tartozik később meg
állapítandó határidőig az esperesi hivatal utján egy jelentést 
felterjeszteni a püspökhöz, melyben közli, hogy gyülekezete a 
leküldött évi gyülekezeti belmissziói munkatervezetből mit fogad 
el munkaprogrammként.

A második jelentési íven részletes jelentést tesz az elmúlt 
évben tényleg elvégzett gyülekezeti belmissziói munkáról.

Az első jelentés lehetővé teszi az egyházi felsőbbségnek 
a munkaprogrammhoz való hozzászólást, nevezetesen azt, hogy 
szükség esetén a munkaprogrammnak egyik, vagy másik irány
ban való mélyítését szorgalmazza.

A második jelentés pedig lehetővé teszi a tényleg elvég
zett munka áttekintő szemlélését s ezzel kapcsolatban azt, hogy 
az egyházi felsőbbség a belmissziói munka vezetőinek munkál
kodását és kötelességteljesítését ellenőrizze.

2
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A jelentési íveket a leíkészi hivatalok nyomtatásban meg-
8. A teendő intézkedések. [kapják.
a) A gyülekezeti belmissziói munka rendezésére vonatkozó 

jelen leiratom beterjesztendő a presbitériumhoz s a presbitérium 
eme munkásság támogatására felkérendő.

b) A gyülekezet lelkésze a fenti leirat 5. a) pontja szerint 
haladéktalanul szervezze meg a gyülekezeti belmissziói bizott
ságot. Amennyiben a Dunántúli Luther-Szövetségnek helyi szer
vezete népi volna, úgy annak megszervezéséig a gyülekezet 
lelkésze teljesítse a helyi vezetőségre bízott feladatokat.

c) A gyülekezet lelkésze a megalakult belmissziói bizottság
gal tárgyalja le az 1924. évi munkatervezetet s állapítsa meg a 
gyülekezetben megvalósítható munkaprogrammot, mely az ille
tékes espereshez március hó 20-ig felterjesztendő.

d) A gyülekezet lelkésze feltétlenül gondoskodjék arról, 
hogy a gyülekezeti belmissziói munka azonnal meginduljon s 
már a böjti időszak a beható munkálkodásra felhasználtassék.

e) A belmissziói bizottság megalakulása s a bizottsági ta
gok neve az illetékes esperesnél március hó 20-ig bejelentendő.

9. Befejezésül rövid néhány kijelentést teszek.
Ismerem a gyülekezeti belmissziói munka szervezése, irá

nyítása és ellenőrzése tárgyában összeállított fenti munkálatom 
gyengeségeit. Sejtem a megvalósítás akadályait, a tényleg fenn
állókat és a képzelteket, a gyülekezet helyi viszonyaiban rejlőket 
és az egyes emberekben gyökerezőket. Jól tudom, az egész 
munkálat javításra szorul s majd csak évek múltával, a gya
korlat csiszolja le gyarlósága éleit. És mégis dacára mindennek, 
tervezetemet életbe léptetem. Annyira meg vagyok győződve a 
gyülekezeti belmissziói munka életbevágó jelentőségéről, valamint 
arról, hogy a gyülekezeti belmissziói munka elsőrendű leíkészi 
kötelesség, hogy múló és eltüntethető nehézségek miatt semmi
képpen sem vagyok hajlandó alapfelfogásomtól eltérni. Látom 
egyházunk mai helyzetét és átérzem az egyház bizalmából hor
dozott püspöki hivatásom összes kötelességeit. Átérzem egyhá
zunk jövőjéért való felelősségemet. Ezért Isten nevének segít
ségül hívásával elindulok a megjelölt utón.

Szeretettel teszem le a gyülekezeti belmissziói munkát hű 
munkatársaim: lelkész-testvéreim kezébe. Tőlük kérem és várom, 
hogy megértik egyházunkért aggódó és érte dolgozni akaró 
lelkem jó törekvéseit s hivatásérzettel, lelkesedéssel, tudással 
és munkaenergiával felkarolják azt a gyülekezeti belmissziói 
munkát, melytől én evang. egyházunk fejlődésének lendületét, 
belső lelki erősödését, az öntudatos vallásosság és testvéri össze
tartás megújulását várom. Azért Pál apostolnak Timótheushoz 
intézett szavával szólok munkatársaimhoz: „Az evangéliom mun
káját cselekedő, szolgálatodat teljesen betöltsd". (II. Tim. IV. 5.)

A szent Istent pedig alázatosan imádkozó szívvel arra 
kérem, hogy emberi munkánkat méltassa szent kegyelmére s 
tegye azt anyaszentegyházunkra s híveink lelkére nézve áldássá.
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A lelkész napi munkabeosztása.
Sajátságos természetű az a kérdés, amit ez igénytelen 

sorok fölé címül felírtam.
A kérdés sajátos természete akkor lesz nyilvánvalóvá, ha 

rá vonatkozólag megkérdezem: egyáltalán van-e szükség a lel
kész napi munkabeosztására? Hiszen beosztja a lelkész napi 
munkáját maga az élet. Reggel megkondul a harang: megyek 
a könyörgésre; könyörgés után bejön a gondnok egy csomó 
ügyes-bajos jelentéssel; közben megjön a posta, hozott néhány 
sürgős levelet; még jóformán át se néztem a postát, hívnak az 
iskolába, ahol órám lesz. Délre keresztelőt, délutánra temetést 
jelentettek stb. stb. Lehetne ezt így még folytatni csak egy 
közepes nagy gyülekezetben is, különösen ünneptorlódás idején. 
Ér itt valamit is az idő beosztás?

A kérdés ilyen beállítása esetén hiába mondjuk azt, hogy 
mi lenne egy vonatból menetrend nélkül, egy iskolából órarend 
s  annak pontos betartása nélkül? Mindenkinek magának kell 
megéreznie, hogy közben-közben való munkatorlódás dacára is, 
sőt a munkatorlódás elkerülése végett van szüksége a munka- 
beosztásra.

Aki munkát végez, annak idejét végzendő munkájával 
arányba kell hoznia. Különben munkájának egyik, másik részét 
előbb csak gyengébben végzi, később azonban teljesen elhanya
golhatja. Nem lesz tervszerű a munka, esetleges lesz a munka 
minőségére és eredményére nézve is.

Ha valamilyen munka fontos az élet szempontjából, a lel- 
készi munka bizonyosan a legfontosabbak közé tartozik. Sem 
az élet, sem az Egyház, sem az Egyház Ura nem engedheti meg 
az ezen munkatéren dolgozóknak, hogy munkájuk akár minő
ségére, akár eredményére nézve esetleges legyen. Az Egyház 
Ura az aratásnak is Ura. Neki pedig aratókra, nem „sarlósokra, 
még kevésbé csak kaszapengetőkre van szüksége, Ő az Ő ara
tásának elvégzésére küldi el az aratókat Az aratást elvégezni 
pedig csakis tervszerűen beosztott s tervszerűen végrehajtott 
munkával lehet.

A lelkészi munka fontossága tehát kötelezővé teszi, hogy 
aki ezen a munkatéren dolgozik, munkáját beossza.

Amilyen természetes azonban az, hogy a lelkésznek mun
káját tervszerűen kell végeznie, másszóval be kell osztania, 
époly nehéz volna e fontos munkamező sajátos természete miatt 
sablonos beosztást adni az összes munkamezőkre. A lelkészi 
munkamező tárgya végső fokon az emberi lélek. Az emberi 
lélek pedig, ha mégúgy megegyezik is abban, hogy tudva-tudat- 
lan is sóvárog az örökkévalóság után, nagy különbségeket is 
állít szemeink elé. Az Úr Jézus mennyire máskép kezeli Zake- 
ust, akit a fügefán ragad meg; Natháneelt, akit, mint igazi izra
elitát talál meg az élet számára; Pétert, akit mint kősziklát állít

2*



20

lángoló hitével az örökkévalóság fényébe. Amennyire különböz
nek az egyes emberi lelkek, annyira különbözik az egyes gyü
lekezetek lelke. Ha az Űr Jézus különböző módon kezelte az 
egyes lelkeket, Pál is a zsidónak zsidó, a görögnek görög lett, 
különböző módon lehet és kell gondozni az egyes gyülekeze
teket is.

Nem vállalkoznám arra, a fentieknél fogva, hogy munka- 
beosztást készítsek lelkésztársaim számára, ellenben rámutatha
tok azokra a közös vonásokra, amik az evangélikus egyház 
kebelén végzett munkánkban napról-napra közösek. Beosztási 
vázlatom nem azt akarja hangsúlyozni, mit milyen szakában a 
napnak végezzünk, mint inkább azt, hogy minden napunkon 
mire kell időt fordítanunk.

Munkanapunk, szolgálatunk természete szerint, szinte ön
magától három részre tagozódik: I. délelőtti, II. délutáni, HL 
esti munkára.

I. Délelőtt.

1. „Eredj be a te titkos kamrádba". . . Minden jó adomány 
és tökéletes ajándék onnét felül száll alá a világosság atyjától, 
azért természetes, hogy aki a világosság forrásához akar vezetni 
másokat, annak magának kell napjának elején találkoznia a 
világosság Urával. Mi nem magunknak, nem magunkért dolgo
zunk. Megbizottak, küldöttek, sáfárok vagyunk, azért napunk 
kezdetén meg kell hallgatnunk azt, aki akár szőlejébe, akár 
aratásának elvégzésére ákar küldeni. Tőle kell megtudnunk mi 
a teendőnk, mit vár tőlünk az napon. Ezt titkos kamránkban 
igéje mondja meg nekünk.

Nála tapasztaljuk, hogy sokszor erőnk felett való útunk 
van, de azt is elénk tá rja : elég neked az én kegyelmem. Ép 
azért Tőle kell erőt kérnünk a munkára. így magától értetődik, 
hogy titkos kamránkból az Igével való élés után hálaadó és 
könyörgő imával indulunk a munkamezőre.

2. „Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.“ Miután 
titkos kamránkban Atyánk kezéből elfogadtuk a megbízatást s 
elfogadtuk a munkához való erőt, azok közé lépünk, akik veze
tésünkkel akarják a reggeli órán a Kegyelem Urát megtalálni. 
Reggeli könyörgésre, áhítatra hív a harangszó. Nincs együtt az 
egész gyülekezet, talán csak néhányan, de ezekkel az egész 
gyülekezetért imádkozhatunk. Ezek rendesen azok, akik első
sorban éhezik és szomjuhozzák az igazságot. Ha a titkos kam
rában magunk találtunk lelki eledelt, boldogan adjuk tovább 
az oltárnál egybegyűlteknek s örömmel vezetjük fel őket is 
igében, fohászban a dicsőség magaslatára. Ennek a szolgála
tunknak fontosságát az adja meg, hogy, itt azoknak szolgálunk, 
akik leginkább éhezik a lelki eledelt, továbbá, hogy ezekkel, 
mint segítő csapattal imádkozunk minden napon az egész 
gyülekezetért. Pedig „igen hasznos az igaznak buzgóságos kö
nyörgése0.
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3. „Hogy mindenek ékesen és jó rendben legyenek" a gyüle
kezetben, az Úr házából — közhasználatban nevezett — iro
dába, dolgozószobába, vagy, amint Szeniczei Bárány György 
és Sántha Károly gyülekezetében: Sárszentlőrincen a nép ne
vezi: a tanulószobába vezet az út. Itt kettős feladat várja a 
lelkipásztort. A gyülekezet ügyes-bajos emberei rendesen ebben 
az időtájban keresik fel a tisztelendő urat tanácsért, útbaigazí
tásért. Ezeknek az ügyes-bajos dolgoknak elintézésével elég sok 
időt kell eltöltenünk, sokszor — hiában. Nagyon sokszor a köz- 
igazgatás hatáskörébe tartozó dolgokat hoznak oda és már olyan 
a magyar ember természete, hogy egész potyára ne jött légyen 
— jól kibeszélgeti magát. Mégis nem hiában lesz az időtöltés, 
mert a beszélgetés hosszúságát atyánkfia szabja meg, de a 
beszélgetés tartalmát, anyagát mi adjuk. Rajtunk áll, hogy azt 
jól felhasználjuk!

A másik nem esetleges, hanem bizonyos feladata ennek 
az időnek a hivatalos teendők, levelezések elvégzése. Sajnos 
irodai teendőink, jelentéseink, kimutatásaink, saját hatóságaink, 
tanfelügyelőség, közig, bizottság révén, a kelleténél szinte job
ban megnövekedtek. Annyival is inkább, mert a tanfelügyelői 
kategoricus imperatívusban megfogalmazott rendelkezéseket pár 
héttel utóbb közük velünk és, magán használatra, elintéztetik 
saját egyházi hatóságaink is. Mindezeken azonban nem igen 
lehet segíteni, ép azért feladatunk az, hogy irodai teendőinkre 
naponta időt fordítsunk és pontosan elvégezzük.

4. Tudakozzátok az írásokat, mert. . .  azokban örök élet va
gyon. Ha a hivatalos ügyek elintézése alatt iroda volt az iroda, 
most egy órára átalakul mindenütt dolgozó — tanuló szobává. 
Az írást vesszük kezünkbe és kutatjuk. Bár ez az alkalom is 
szinte titkos kamarává alakítja tanuló szobánkat, ez alkalommal 
nemcsak saját épülésünkre vesszük azt kezünkbe, hanem azért, 
hogy tanulmányozzuk, majd gyakorlatilag felhasználhatjuk. Lel- 
készi szolgálatunk legfontosabb, centrális jelentőségű része az 
Ige hirdetése. Ennek a centrális jelentőségnek nemcsak abban 
kell kidomborodnia, hogy a gyülekezet elé alaposan elkészülve 
állunk, hanem abban is, hogy az Igével, mint felséges munka
eszközzel naponta foglalkozzunk. így emeljük ki magunk előtt 
is az Igének szolgálatunk körében való egyedüli, páratlan je
lentőségét. így érjük el azt is, hogy igehirdetésünk valóban az 
Igét adja a híveknek. A délelőtti időpontba való beállítással is 
annak fontosságát emeljük ki. De alkalmas ez az időpont az 
írás tanulmányozására azért is, mert ekkor hivatásunk az Űr 
kicsinyei közé szólít és azt mondja:

5. „Engedjétek hozzám a kisgyermekeket. . . " Az írás tanul
mányozása jó előkészület a kicsinyekkel való foglalkozásra is. 
Ma már alig van gyülekezetünk, ahol a lelkésznek vallásokta
tással is ne kellene foglalkoznia. Erre a nagyon fontos felada
tunkra is okvetlen naponta kell időt, munkát fordítanunk. A 
velük való munka bevégzi délelőtti munkánkat.
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II. Délután.

1. „Mindeneket megpróbáljatok s ami jő, azt megtartsátok“. 
Ma is igazság ez számunkra. Azért figyelemmel kísérjük a sajtót- 
Lapok, folyóiratok átnézését lehetőleg itt végezzük el.

2. „A lélek mindeneket megvizsgál. .  . “ Az előzőhöz kapcsoló
dóan, az írás tanulmányozásán kívül, elengedhetetlen, hogy a 
lelkipásztor tudományos kérdésekkel is foglalkozzon. Az élettel 
lépést kell  tartania. A tudomány, irodalom fejlődését nyomon 
kell követnie. Előírni nem lehetne, ki minek tanulmányozására 
fordítson időt, de feladatunkká kell tennünk, hogy magunk,, 
gyülekezetünk, egyházunk érdekében a tudomány valamely 
ágával mélyrehatóbban is foglalkozzunk.

3. „Az én számnak beszédei s az én szivemnek gondolatai 
legyenek a te kedved szerint valók!“ Ahol tervszerű munkát vég
zünk, minden este feladatok várnak reánk, arra elő is kell ké
szülnünk. Előkészülünk az este végzendő munkára az ifjúsági 
egyletben (heti 2 este), nő-leányegyletben (heti 2 este), biblia
órán, ismeretterjesztő előadáson.

4. „Egymásnak terhét hordozzátok. ° Lehetőleg az alkonyati 
időt a hívek s közben a betegek (átlag a hét 2 napján) látoga
tására használjuk naponta.

III. Este.

1. „Az ajtó előtt állok és zörgetek. . ." Munka az ifjúsági 
egyesületben, nő-leányegyletben; felnőttek között: bibliaórán » 
ismeretterjesztő előadáson.

2. „Eredj be a te titkos kamrádba* és „sáfár adj számot 
sáfár Ságodról." Akinek megbízásából reggel elindultál, akinek 
szőlejében munkát vállaltál, utolsó lépéseddel menj az elé, ott 
készítsd el napi munkád mérlegét. Fogadd el az ott hallott szót 
s adj hálát annak, aki megerősíti erőtlenségünket s alkalmassá 
tesz minket a szolgálatra s aki ad minekünk bőséges jutalmat t

A gyülekezetek nagysága, jellege, munkalehetőségei meg
annyi változtatást követelnek ezen a munkabeosztáson. De mind
nyájunk munkabeosztásán át kell csendülnie a szózatnak: ideje 
immár az álomból felserkennünk!

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.



Vizkereszt utáni vasárnapokra.
V.

Buzdíts, Uram, vigyázatra:
Ne legyek a világ rabja.
Gondja, álma el ne lepjen:
Ne hogy a bűn tőrbe ejtsen.
Ébren éljek, rád vigyázzak,
Szined előtt álljak, járjak.

VI.

Atyám, áldott Istenem,
Ne hagyd felejtenem,
Hogy nem sokáig tart itt 
Múlandó életem.
Bölcsen használjam azért,
Amit nyertem tőled 
8 hű munkásként áldásul 
Éljem le időmet.

VII.

Nagy magvető, imádott Krisztusunk,
Tedd jó  földeddé híveid szivét,
Hintsd gazdagon beié a jó  magot:
Az áldástermö égi szent igét;
8  védd, áldd, — hogy bár időnk, erőnk kevés,
Érjen gyümölccsé a nemes vetés.

VIII.
Ha kell bajokkal küzdenem 
S csalárd világ szíven sebez:
Ne hagyj magamra, Istenem,
Emelj, ha lelkem csüggedez.
Segéld viselni terhemet,
Töröld le fájó könnyemet I

S Z A L A Y  M I H Á L Y
lovászpatonai lelkész.
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Konkoly a búza között.
(Vizkereszt utáni V. vasárnapra.)

Máté 13.21—30.
Mikor az ember tavasszal végigtekint a viruló természeten, 

a zöldelő vetéseken, a szíve gyönyörrel telik el s csodálattal és 
áhítattal gondol arra az égi kézre, amely minden emberi művé
szetnél művésziesebben szövi meg a természet ékes palástját.

A gazda szeme azonban, mely a mezőt nem csupán szé
pészeti oldaláról nézi, talál ottan olyan vonásokat is, amelyek 
bántják. Észreveszi ugyanis a hasznos növények közt a dudvát, 
a búzavetésben a konkolyt, amint ágasbogas hajtásaival rongálja 
a sarjadó buzaszárakat s majdan a cséplésnél haszontalan giz- 
gazzal keveri meg a kenyéradó búzaszemeket.

S a természet képének hasonmását megtaláljuk az emberi 
életben is. Itt is olyan szépnek, ragyogónak tűnik fel távolabbról 
minden; itt is annyi a színpompa, a változatosság, mint a ter
mészet ölén, különösen amióta az emberi fejlettebb Ízlés művészi 
alkotásokkal is megrakta a föld színét; de ha az élet színpadá
nak függönyét kissé félrebillentjük s az élet mélyére nézünk: 
itt is találunk vonásokat, amelyek a szemünket bántják, szívün
ket elszomorítják. S ezeket azok az erkölcsi fogyatkozások, azok 
a hibák, tévedések és bűnök teszik, amelyek az erkölcsi élet 
minden területén sötét foltokként feketéllenek. Hiszen ki ne 
tudná, hogy ezen a földön mindennek megvan a maga árnyéka. 
A legszebb virágon is ott a féreg, mely levelét rágja. Nincs 
eszme, nincs gondolat, nincs törekvés, szent és magasztos, 
amelynek ne volna ellentéte s akadálya. Az erény mellett ott 
a bűn. A legszentebb helyek: a templomok és oltárok körül is 
ott ólálkodik az istentelenség démona, hogy csóvát vessen reá- 
jok. A legszentebb apostoli törekvésbe is, mely áldást kíván 
hinteni az emberiség fejére, beleakad a rosszindulat, hogy művét 
zavarja. Szóval: mindenütt ott a konkoly a búza között.

Erre a sajnálatos tényre hívja fel figyelmünket az Üdvözítő 
a felolvasott szent leckében, a természetből vett egy megkapó 
kép alakjában akarván minket kioktatni s hasznos útmutatások
kal ellátni az élet eme jelenségére vonatkozóan.

Álljunk meg azért néhány pillanatra ennél a képnél s le
gyen mai elmélkedésünk tárgya

a konkoly a búza között.
Figyeljük meg csak
1. hogyan került bele?
2. miként bánjunk; vele ?
3. 5 mit tesz az Út vele ?
1. Konkoly a búza között!
Hogy került az oda? — tolul önkénytelenül is ajkainkra 

a kérdés, hiszen mi a szántó-vető embereket olyanoknak ismer-
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jiik, mint akik gondosan megválogatják a vetőmagot s gazmentes 
búzaszemeket hintenek a barázdákba.

És hát hogy kerül a konkoly a lelki vetésbe, amelynek 
magvetője épen a Krisztus? Hiszen ő még kevésbé vet konko- 
lyos búzát. Hiszen az ő igéje: lélek és élet, — amint az írás 
mondja. Vagy amint a zsoltáríró megjegyzi: Az Úr beszédei 
tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, 
hétszer megtisztítva. (Zsolt. 12.7.) Honnan hát a konkoly ?

Ellenség műve ez! — adja meg a feleletet az Űr, a búza
vetésben mutatkozó konkolyra mutatva. Míg az emberek aludtak, 
eljött a magvető ellensége s konkolyt szórt a búza közé, azután 
odébb állt.

Szeretteim! Egy az Istennel ellentétes hatalom garázdálko
dik a földön világ kezdete óta. Ez sugalmazta az első ember
párnak, mindjárt ott a paradicsomban, az Isten parancsa iránt 
való engedetlenséget. Ez bizgatta Dávid fiát: Absolont édesapja 
ellen. Ez adta ajkaira Jób feleségének ama kárhozatos kiszólást: 
„ Átkozd meg az Istent és halj meg!“ Ez bírta rá Judást, hogy 
az Üdvözítőt elárulja. Ez csábította el Ananiást és Szafirát arra, 
hogy hazudjanak. S ez a titokzatos hatalom hinteget konkolyt 
állandóan az égi Magvető búzavetésébe, a különböző bűnös 
indulatok és ingerek alakjában.

A régi népek ezt a bűnös hatalmat Sátánnak, Belzebuknak 
nevezték s ijesztő szörnynek ábrázolták. A név azonban mellé
kes s az alak is az. A fő, amit tudnunk kell s amit el kell 
ismernünk, hogy létezik, mert hiszen hatásaiból látjuk, érezzük. 
Ez a titokzatos hatalom ezer alakban dolgozik. Egyszer a szép
ség, máskor a rútság alakjában. Egyszer édes szóval, máskor 
ijesztéssel, egyszer élvezet, máskor szenvedés alakjában. Egy
szer fényes öltözékben, máskor rongyokban. Alakja és eljárási 
modora ezerféle, de célja mindig ugyanaz: megmételyezni a 
lelkeket s megrontani a jót.

Imé, a konkolyhintő ellenség, Szeretteim! Aki különösen 
akkor szeret dolgozni, mikor az emberek alusznak. Mikor a lelki 
vigyázásban ellanyhulnak; mikor az üdvösségükkel nem törőd
nek s kábultan léha élvezetekbe merülnek. Akkor dolgozik ő 
nagy sikerrel, felhasználván nem egyszer magokat az embere
ket is arra, hogy saját szellemi termékeikkel segítségére legye
nek s így, mint az oktalan fanyesegető, magok vágják magok 
alatt a f á t . . .  Ott vannak pl. a tisztátalan szellemű sajtótermé
kek. Hány lélek mételyeződik meg azoktól s válik erkölcsi 
koldussá általuk. Ott a modern színpad, a maga szemérmetlen 
meztelenségeivel, sikamlós beszédeivel s jeleneteivel, mindmeg
annyi segédmunkás a Sátán konkolyhintő munkájában.

S a családi otthonnak falai között is hány olyan jelenet 
játszódik le, amely a Sátán malmára hajtja a vizet. A durva 
beszédek, az undorító veszekedések, a gyűlölködő embermeg- 
szólások, a borgőzös fejjel betámolygó apáknak a látványai:
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mik ezek egyebek, ha nem szintén konkolyhintések a gyermek- 
lélek televényébe?

Szólj ak-e az utcán és a műhelyekben nyíltan és alattomban 
dolgozó bűnös csábításokról s izgatásokról? Szóljak-e a hiúság 
vásárján kinálgatott árukról, melyek a hiúság és nagyravágyás 
magjait szórják az emberi lélekbe s ennek folyományaként 
mindenféle bűnökbe sodorják az embereket, amelyeknek szá
zadrészét sem győzik már regisztrálni az újságok?

Óh, jaj, konkolyhintő van elég s nem csoda aztán, ha 
konkoly is akad bőven a társadalom mezején; s akad, — ahova 
nem mindig pillanthatunk be, — a szívek mélyén: a sok tisz
tátalan érzés, léha gondolat és bűnös vágy. S akad, sajnos, 
konkoly az istenországa veteményes kertjében: az Egyházban 
is. Hisz Krisztus Urunk tulajdonképen erre a dudvára gondolt, 
mikor a konkolyról szóló példázatát elmondotta; azokra az 
emberekre, kik az ő hivogatásával szemben közömbösek; kik 
az ő régi bűneikben veszteglenek; kik az ő nemes törekvéseit 
ellenszenvvel fogadják s akik bűneikkel őt naponként megcsú
folják, megtagadják. A rossz emberek a kegyesek között: ez 
a konkoly az istenországa magvetésében.

2. S látván ezt a konkolyt, az a másik kérdés is feltámad 
bennünk: Miként bánjunk vele?

A szent leckében a gazda cselédjei, — talán nemes harag
tól, talán az aggodalmaktól, talán a tisztaság szeretetétől indít
tatva, — azt a kérdést vetik fel Uruk előtt: Parancsolod talán, 
hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt?

De Uruk így válaszolt: Nem; mert konkolyszedés közben a 
búzát is kitépnétek. Hadd nőjjenek együtt az aratásig. . .

Minket első pillanatra meglep ez a válasz, mert hiszen mi 
emberileg azt találtuk volna természetesnek, hogy a gazda na
gyon is osztozik cselédjeinek a felfogásában s még buzdítja is 
őket a konkolygyomlálásra.

A gyarló ember a maga fogyatékos erkölcsével s fogya
tékos belátásával nagyon is hajlandó magas paripára ülni és 
Ítélkezni és kárhoztatni, míg — imé — az Űr a türelem állás
pontjára helyezkedik még a rosszal szemben is.

S behatóbb megfontolás után ezt az eljárását nagyon bölcs
nek kell elismernünk.

Eltudjátok-e képzelni azt, Szeretteim, hogy mi lenne a 
világból, ha itt minden hibára, félszegségre, bűnre s azoknak 
hordozóira mindjárt taglóval leütnénk ? Ugyan hány ember ma
radna meg ? . . .  És hát ki légyen az, aki a birói székbe beüljön 
s kimondogassa a halálos Ítéleteket? Én, te, vagy a harmadik, 
akik szintén mindannyian osztozunk az emberiség gyarlóságai
ban? Mert nem én mondom, az írás mondja, hogy: mindenki 
bűnös, szűkölködvén Isten dicsősége nélkül. (Róm. 3.23.)

Volt idő, mikor az emberek farizeusi önteltségükben csak
ugyan beültek az itélőszékbe és ítéltek és kárhoztattak és ir
tottak irgalmatlanul, tömérdek búzát taposván el konkolyszag
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gatás közben, tömérdek sebet ütvén nemcsak az emberi szíveken, 
hanem a Krisztus testén is. Gondoljatok csak a nemes eszmék 
vértanúira; gondoljatok csak a középkori máglyatűzekre; gon
doljatok csak a szegény protestáns gályarabokra. Ezeknek a 
példái arra intenek, hogy senki olyan bírói székbe beleülni ne 
siessen, amelyről halált osztogatnak.

De erre kell hogy intsen a bűnös ember megtérésének a 
lehetősége is. Hát nem ismerjük-e mi a ledér, de később bűn
bánó Magdolnának az esetét? Nem ismerjük-e a kapzsi, de 
később kártevéseit négyszeresen is jóvátenni kész Zakeusnak 
a példáját? Nem tudunk-e mi a keresztfán magábaszállt s ir
galmat talált latorról ? Nem tudunk-e mi a Krisztusüldöző Saul
ból lett Pál apostolról, ki a Krisztus szolgálatában ontott verej
tékével és martirvérével mosta le később előbbeni életének a 
szennyét? — Óh testvéreim, ne feledjük el, hogy az isteni ke
gyelem ott lebeg a bűnös szívek körül is s nekünk szent mun
kájának nem szabad az útjába állnunk.

De még egyet megemlítek. Valószínű, hogy az evangélium
beli gazdának is az lebegett a szemei előtt, mikor cselédjeit a 
konkolygyomlálástól visszatartotta, hogy a búza között lévő 
konkolynövény, bizonyos mértékben hasznára is van a serdülő 
búzaszárnak. Agaival megtámasztja, egyenesen állani s felfelé 
növekedni segíti azt. S hasonló szerepet töltenek be a bűnösök 
is a kegyesek életében. Ég felé hajtani segítik őket. Alkalmat 
adnak nekik a jótevésre. Táplálják bennük a nemes törekvése
ket. Edzik az erejüket a kísértéssel való küzdelemben. Amire 
mind szükség van éppen a kegyesek érdekéből. . . Elgondol
hatjuk, hogy Isten maga is egy kézlegyintéssel elintézhetné a 
gonoszokat, sőt teljesen bűn nélkül való világot is teremthetett 
volna, de nem tette: mert nem akarta megfosztani a jókat a  
küzdelem alkalmaitól. Mert hiszen ha nincs kísértés, nincs küz
delem; ha nincs kísértés, nincs alkalom a hűség tanúsítására, 
melyhez az égi megkoronáztatás Ígérete fűződik.

Látnivaló tehát, hogy bölcs eljárás az Úrnak türelmes 
eljárása a konkollyal szémben. Helyezkedjünk azért mi is a 
türelem álláspontjára tévelygő embertársainkkal szemben. A 
bűnt igyekezzünk irtani, megelőzni a jónak erősítése által, de 
a bűnös személye iránt legyünk kíméletesek. Minden bűnös 
lélekben egy olyan lelket lássunk, amelyik alszik, de holnap 
esetleg felébredhet, ha az isteni kegyelem napsugara a szemébe 
süt. Ha pedig nem ébred fel s megátalkodik, ám ott az Űr, aki 
majd igazságot tesz.

3. Mert vizsgáljuk csak meg, a konkollyal kapcsolatosan 
azt a kérdést is: Mit tesz vele az Úr?

Maga az égi Magvető, a tiszta búza vetegetője, adja meg 
erre a feleletet, mikor a szent leckében így szól: Aratáskor 
meghagyom majd az aratóknak: szedjétek előbb össze a konkolyt 
s kössétek kévékbe tűzrevalónak, a búzát pedig takarítsátok csűrömbe.
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Jön idő tehát, amikor majd az isteni hosszútűrés véget ér 
s megkezdődik a szétválasztás. Majd az aratás idején; a vég
ítélet napján, mikor is az Üdvözítőnek a szent leckénkbeli pél
dázathoz fűzött magyarázata szerint: az Emberfia elküldi az ő 
angyalait s azok összeszednek az ő országából minden botrányt s 
gonosztevőt és bevetik a tüzes kemencébe.

Mindenki megtalálja végül a maga helyét, megérdemelt 
sorsát. Az isteni hosszútűrés helyére az isteni igazságszolgál
tatás lép s elégtételt szerez a megsértett erkölcsi világrendnek. 
Az igazak ragyognak, mint a nap, Atyjuk országában!

Ennyit mond az írás s nekem ahoz, amit mond, sem hoz
záadni, sem belőle valamit elvenni, jogom nincs. Akinek halló 
füle van, hallja! És szívlelje meg. És ne hitetlenkedjék, ne ké
telkedjék, túl ne bölcselkedjék! Ne tegyen úgy senki, mint az 
értelmetlen strucmadár, mely a közeledő veszély láttára fejét a 
homokba dugja, hogy ne lássa azt. Az Űr szándékai és itéletei 
érvényesülnek a hitetlenség tagadásai, a kétkedés vállvonoga- 
tásai dacára is.

Inkább szálljunk magunkba és gondolkodjunk. Gondolkoz
zál a felett, keresztyén embertársam, mi lenne veled, ha az 
aratás napja ma köszöntene be? Milyen állapotban találna az 
téged? És hol? Azok között-e, akik alusznak s lelkűk üdvével 
egyáltalán nem törődnek; vagy pedig azok között, akik figyel- 
mezvén az égi hangokra, lelkűk üdvösségét félelemmel és ret
tegéssel munkálják? Az öntelt farizeusok között-e, akik fogya
tékos erkölcsükkel annyira meg vannak elégedve; vagy pedig 
az alázatos publikánusok között, akik bűnös voltuk érzetében 
bűnbánóan keresik az Isten kegyelmét ? A csúfolódók székiben-e, 
akik a hit intelmeiből csak gúnyt űznek s nemtelen beszédeik
kel és tetteikkel magok is hozzájárulnak a bűn terjedéséhez: 
vagy pedig azok között, akik másokat is igyekeznek a bűntől 
visszatartani s e világon a jót erősíteni ? . . . Igen, igen, vizsgáld 
meg, óh ember, mi vagy te az istenországa mezején: a búza-e, 
vagy a konkoly s így a menyország jegyese-e vagy a kár
hozaté ?

Az Úr kegyelmes hosszúlűrésének szárnyai még ott lebeg
nek nyitva feletted és hívogatnak magok alá, mint ahogy az 
anyamadár hívogatja az ő fiókáit a maga szárnyai alá. Óh hasz
náld fel a kegyelmi időt! A szívedben felburjánzott tisztátalan 
indulatok dudváit gyomláld ki; az életedben mutatkozó téve
déseket igazítsd ki, s lelked gyökérszálaival fogózzál be Abba, 
ki az igazság és örök élet, hogy Benne növekedvén majdan, 
az aratás idején, te is ama nemes búzának találtassál, melyet 
az Úr betakarít égi csűrébe! — Ámen.

Paulik János
nyíregyházi lelkész.
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Lépjünk be munkásnak az Úr szőllőjébe.
Máté xx . 1 .16.

Keresztyén Testvéreim! Kevés példázata van Jézusnak,, 
amelynek az emberiség boldogulása szempontjából nagyobb 
jelentősége lenne, mint annak, amit az imént alapigénkből 
hallottunk. Különösen naggyá válik a jelentősége ennek a pél
dázatnak napjainkban, amikor a jelen nemzedékre az a nehéz 
feladat vár, hogy új világot építsen fel a nagy világégés foly
tán támadt romok felett.

Igaztalanok lennénk, ha azt mondanánk, hogy ez a mai 
nemzedék valóban nem vágyakozik egy szebb és boldog jö
vendő után és nem kutat lázasan ama tégladarabok után, 
amelyekből ezt a szebb jövendőt fel lehet építeni. Korunk le
vegője telve van jelszavakkal, közéletünk szintere telve van 
újabb és újabb tömörülésekkel, szövetkezésekkel, amelyeknek 
rugója mind az a vágy: szebb és boldogabb jövendőt építeni 
a jelen romjai felett!

Ámde teremjenek bár gombamódra újabb és újabb jel
szavak..., alakuljék meg bár száz meg száz újabb véd- és 
dacszövetség és tömörüljön bár az emberiség újabb és újabb 
népszövetségekbe — az az új világ, amelyben minden ember 
és minden nemzet megtalálja a maga boldogulását, — nem fog 
addig felépülni soha, míg az emberiség a maga szebb jövő 
utáni vágyát nem helyezi felolvasott példázatunkra, mint arra 
az egyetlen alapra, amelyre a siker reményében építeni lehet.

Azt az igazságot, amit Krisztus hirdet felolvasott alap
igénkben, nem tudták megcáfolni az egymást sírba temető év
ezredek. Ma már mindenki tudja, hogy egy háznak, vagy 
államnak a legnagyobb gazdagsága a munkaerőben fekszik és 
minél több becsületes munkással rendelkezik, annál jobban 
tudja biztosítani polgárai jólétét és boldogulását. És ennek da
cára mégis előttünk áll a szomorú tény: épen a munkaerő az 
ma is, amiben a legnagyobb a hiány, — bibliai nyelven szólva: 
szomorúan látjuk ma is, hogy az aratni való sok, de az arató 
kevés. A kényelemszeretet, a munka terhétől való szabadulás 
vágya talán sohasem volt olyan nagy, mint napjainkban, amikor 
a munkástömegek elégedetlensége, a gazdasági élet rendes fo
lyását megbénító sztrájkok, a sikkasztások, a lopások, a gyilkos
ságok, az öngyilkosságok és a többi bűnözések is mind ezt a 
vágyat tárják szemünk elé, mint szülőanyjukat.

Ideje tehát, hogy Szodoma és Gomora romjai felett meg
kezdjük az új világ építését! Ideje, hogy végre komolyan meg
hallgassuk és szivünkbe zárjuk felolvasott példázatunk intelmét, 
amely arra hív fel mindannyiunkat, hogy lépjünk be mun
kásnak az Úr szöllőjébe, mert

I. ebben a szőllőben mindenkire vár munkaalkalom és
mert
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II. csak az Űr szőllőjében dolgozva szolgálhatjuk Isten di
csőségét, a magunk és embertársaink boldogságát.

I.
Keresztyén Testvéreim! Alapigénk egyszeri elolvasásából 

is felismerjük, hogy az a gazda, aki napjában többször kimegy 
a piacra, hogy szolgálatába fogadja a tétlenül ácsorgó munkát- 
lanokat, — nem más, mint az Isten, a mi szerető Mennyei 
Atyánk! Nem ilyen egyszerű dolog azonban a példázat egy
szeri elolvasásából megállapítani azt, hogy mit ért Jézus az Ur 
szőllője alatt? Annyi kétségtelen, hogy Jézus itt a mi hivatá
sunk betöltésére céloz, de még mindig kérdés marad az, hogy 
a szőllő alatt*melyik hivatásunkat érti: a földit, vagy pedig a 
mennyeit?

Ha példázatunkat abban az értelemben vesszük, hogy a 
szőllő alatt a mi mennyei hivatásunk értendő, akkor a példá
zatnak az értelme az, hogy hagyjuk el a bűn birodalmának a 
piacát, lépjünk be az igazság és a szeretet láthatatlan birodal
mába, a szó szoros értelmében vett Isten-országába és ott Neki, 
egyedül csak Neki dolgozzunk, egyedül csak Neki szolgáljunk. 
— De vájjon a mi földi és mennyei hivatásunk ellentétes-e 
egymással? Vájjon kizárja-e az egyik a másikat? Vájjon sza
bad-e tenni köztük különbséget?

Az első tekintetre úgy látszik, hogy a kettő között való
ban van különbség! Jézus az Ő első tanítványaitól azt kívánja, 
hogy akik az Ő országának részesei és munkásai akarnak lenni, 
azok kagyják abba az ő földi hivatásukat. Pétert és Andrást a 
háló mellől, Mátét vámszedő asztalától hívja el szolgálatába és 
az Isten országába vágyakozó gazdag ifjúnak is azt mondja: 
„Menj! Add el minden vagyonodat és oszd szét a szegények 
között..., aztán jer és kövess engem!“ (Márk X .21.). De ha 
csakugyan fennállna ez az ellentét a mi földi és mennyei hiva
tásunk között, akkor Jézus tanítása nem lehetne evangéliom, 
azaz örömhír, mert hiszen ennek az ellentétnek a létezése az 
emberiség túlnyomó többségének az Isten országából való ki
zárását jelentené. Hiszen akkor csak a szó szoros értelemben 
vett istentiszteletet végző papok, a szerzetesek, az apácák, a 
szakadatlanul imádkozó, bőjtölő és aszkéta életet élő lelkek vár
hatnák joggal az üdvösséget, míg az a millió és millió gyer
meke boldogságáért verejtékező apa és anya, az a millió és 
millió nemzete és embertestvérei javán fáradozó munkás egytől- 
egyig mind reménytelenül zörgetne a mennyország bezárt aj
taján. Hogy ezt Jézus nem akarta, arról beszélni is felesleges! 
Ő nem az önsanyargatás jajszavától visszhangzó kolostorrá, 
vagy zárdává, hanem a jókedvű munkások dalától hangos 
szőllőkertté akarta átgyúrni a földet, amely törekvésének még 
az sem mond ellen, hogy ő maga is letette az ács szerszámát 
és úgy fogott hozzá a megváltás nagy művéhez.
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Jézust hivatása a lelki élet harcaiba hívta! Neki szabaddá 
lsellett tennie magát minden bilincstől, ami őt a föld porához 
kötötte. És ugyanezt kellett tenni azoknak is, akikre ő reá 
akarta bízni műve folytatását. De úgy Ő, mint az Ő tanítványai 
azért akarták kovász módjára áthatni az evangéliommal az em
beriség lelki világát, hogy boldogabbá tegyék az emberiség 
földi életét, tehát végeredményében ők is mennyei hivatásuk 
felé nézve földi hivatásukat töltötték be.

Világos tehát, hogy Jézus, aki mennyei hivatásának a be
töltése által betöltötte földi hivatását — nem lát ellentétet és 
különbséget a földi és mennyei hivatás között. Sőt amikor azt 
hirdeti: „legyetek tökéletesek, mint a ti Mennyei Atyátok töké
le tes...,"  amikor elmondja az Ő legegyszerűbb földi hivatás 
köréből vett példázatait, amikor szemünk elé állítja Mártát, a 
pásztort, a magvetőt, a halászt, a szőllősgazdát — akkor tulaj
donképen azt akarja tudtunkra adni: A ti földi és mennyei hi
vatástok nem kettő, hanem egy s közületek mindenki csak ak
kor szolgálhatja igazán az ő mennyei hivatását, ha hűségesen 
betölti földi hivatását.

Ezek után — Testvéreim —_ nem lehet kétséges, hogy ha 
be akarunk lépni munkásnak az Űr szőllőjébe, akkor nem kell 
tennünk semmi mást, mint hűséges munkánkkal betölteni a mi 
földi hivatásunkat, ami legyen bármilyen kicsiny és jelenték
telen, minden esetben egy-egy lelkünk üdvét szolgáló munka- 
alkalom az Úr szőllőjében. De — ugye — ezek után könnyű 
felismerni azt is, hogy nincs ember, akire ne várna munka- 
alkalom az Úr szőllőjében? Könnyű felismerni azt a boldog 
valóságot, hogy amikor ott ülsz Íróasztalodnál, amikor a gép 
fogantyújára teszed kezed, amikor az eke szarvát fogod, amikor 
kis fiacskád ruhácskáját varród, amikor gyermekedet a jóra 
oktatod, — akkor te tulajdonképen az Űr szőllőjében vagy, ahol 
azt a munkát végzed, amelyre az Isten hívott el téged a tét
lenség piacáról. És ha ezt felismerted, akkor már nem nehéz 
megérteni azt sem, hogy minden ilyen munkaalkalom elszalasz
tása, vagy hűtlen elvégzése — legyen az a munka bármilyen 
alacsonynak tetsző is, de becsületes munka — szinte helyre
hozhatatlan kára az Úr szőllőjének és visszaélés a munkaadó 
gazdának, az Istennek a jóságával szemben.

Óh! ne habozz hát — Testvérem! Ne késlekedjél tétlenül 
a világ piacán! Az Úr szolgálatába akar fogadni..., siess hát 
és lépj be munkásnak az Űr szőllőjébe, mert ebben a szőllőben 
mindenkire vár munkaalkalom és

II.
mert csak az Úr szőllőjében dolgozva szolgálhatod Isten dicső
ségét, a magad és embertársaid boldogságát.

Keresztyén Testvéreim! A dicsőség-szerzés útja nem más, 
mint a kötelességek hűséges betöltése, az eszmék önzetlen szol
gálata. Egy Mátyás király, vagy egy Kossuth Lajos azáltal szer-
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zett dicsőséget magának és az egész magyar nemzetnek, mert 
hűséggel és önzetlenül szolgálta nemzetét. — így van ez a min
dennapi életben is ! A tanuló, aki befogadja mestere intelmét 
és oktatásait, dicsőséget szerez tanítójának..., a munkás, aki 
lelkiismeretesen végzi kötelességét, dicsőséget szerez munka
adójának. Aki tehát hűséggel teljesíti kötelességét az Űr szőllő- 
jében, az hűséges munkájával dicsőséget szerez a munkaadók 
munkaadójának, az Istennek is ! Ó h! lehet-e számodra boldogí- 
tóbb tudat, mint az, ha elmondhatod: „Amikor az ekémmel 
szántok, amikor mesterségemet űzöm, amikor kicsi gyermeke
met ringatom — az Istent szolgálom és hűségemmel egy-egy 
örökkévaló gyémántot teszek abba a tündöklő koronába, amely
nek neve: Isten dicsősége?!

De vájjon csendülhet-e ajkadon — Testvérem — magasz- 
tosabb és felemelőbb vallomás, mint ez: „Élek és hivatásom
ban munkálkodom! Helyemnek nem szabad üresen maradnia 
az Úr szőllőjében, mert az Istennek szüksége van reám !?“ Van-e 
felemelőbb és magasztosabb gondolat..., van-e valami, ami 
jobban tudná fokozni erőnket és munkakedvünket, mint az a 
tudat, hogy amikor mi a mi szűkebb környezetünk boldogsá
gáért hullatjuk ^verejtékünket, akkor tulajdonképen az Istennek 
dolgozunk, az Ő szolgái, sőt még ennél is többek: az Ő mun
katársai vagyunk?

De figyelj csak — Testvérem! Példázatunk szerint a gazda 
minden órában kimegy a piacra, hogy munkába vigye a tétlen- 
kedőket. Hát nem érzed, hogy mennyivel hűségesebben kell 
betöltened földi hivatásodat, ha tudod, hogy a te mennyei Gaz
dád szeme állandóan rajtad pihen ? Hát nem érzed, hogy meny
nyivel növeli munkád értékét, mennyivel nemesebbé és ma- 
gasztosabbá válik a te kicsiny kötelességeid munkamezeje, ha 
tudod, hogy a te munkaadód meg-meg látogat kis hajlékodban, 
hogy felügyeljen munkádra és az imádságban vele való beszél
getéseidben tanáccsal, buzdítással lásson el hivatásod betöltésére ?

De figyelj csak — Testvérem — tovább! Az Űr szőllőjében 
dolgozva nemcsak a magad boldogságát szolgálod, de a te em
bertársadét is ! Hiszen ha a te becsületes élethivatásod szolgálat 
az Úr szőllőjében, akkor ugyanilyen szolgálat a te felebarátod 
hivatása is. Hiszen alapigénk mondja, hogy az Isten egyik mun
kását ép úgy fizeti, mint a másikat. S ha ezt tudod, nem ér- 
zed-e, hogy mint szorítja ki szívedből a bajtársi, a munkatársi 
érzés a gőg, a lenézés, a lekicsinylés ördögeit? Nem érzed-e, 
hogy te, — aki bíborban és bársonyban öltözve dolgozol az Űr 
szőllőjében — egyszerre testvérednek érzed a munkában elsza
kadt daróckabátot és nem hajt-e szíved, hogy testvéri érzéssel 
szorítsd meg a munkában feltört kérges kezet? És nem érzed-e, 
hogy ebben a kézszorításban a világot újjászülő szeretet születik 
és keres napvilágot, hogy annak melegével megolvassza a gyű
lölet fagyában megdermedt szíveket ? Ügye ? Ügye. hogy érzed, 
hogy nemcsak a te, de az egész világ boldogságának az útja
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az Ur szőllőjébe vezet és hogy neked is be kell lépni oda, mert 
csak ott lesz minden szavad, minden gondolatod, minden köny- 
nyed, minden verejtéked Istentisztelet!

Testvéreim ! A legenda egy Christoforus nevű emberről 
beszélt, akinek minden vágya az volt, hogy a föld legnagyobb 
urát szolgálja. Mikor meghallotta, hogy a világ ura a római 
császár, elment hozzá és belépett szolgálatába. Kötelességtelje- 
sítése közben azonban észrevette, hogy hatalmas gazdája ret
tegve bújik az ördög elől. Ott hagyta tehát a császár szolgálatát 
és beállt az ördög szolgálatába. De itt se maradt soká, mert 
egyszer meglátta új gazdáját, amint térdre borulva rettegett egy 
feszület előtt. Elment tehát egy keresztyén hittudóshoz és meg
kérte, hogy ismertesse meg őt ezzel a még az ördögnél is na
gyobb ú rral: a Jézus Krisztussal. S mikor megismerte, beállt 
az ő szolgálatába és nem is kívánkozott el onnan soha többé 
sehová.

Ilyen — mindig nagyobb urat szolgálni akaró vágy da
gasztja a mi keblünket is! De miként Christoforus, mi sem 
találunk addig megnyugvást és boldogságot, amíg ezt a legna
gyobb urat fel nem találjuk s míg be nem állunk szolgálatába.

Óh, kövesd hát ezt a nemes vágyat — Testvérem! Állj 
be a legnagyobb urnak, a királyok királyának a szőllőjébe és 
boldog leszel. Ámen.

Irányi Kamill
székesfehérvári lelkész.

A magvető örök munkája.*)
Luk. 8 . .4—8.

„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és 
Isten vala, az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala.“ Ez az örökké
való Ige Ádámhoz szólott, aki a földre tétetett, hogy növekedjék. 
Az ember is azért tétetett a földre, hogy fejlődjék és növekedjék.

A bűneset óta az emberek négy csoportra oszthatók, miként 
a példázatban van. Ez az ember azonban megromlott. Az Ige 
pedig testté lett és Ábrahám magvává lett. Az a láthatatlan Ige 
tehát testté lett, eljött a Krisztusban és tanítja az emberiséget, 
hogy ujjáteremtse és kijavítsa azt. Aztán példázatokban kezdett 
tanítani; ismert dolgok által ismeretlen dolgokat értetett meg. 
A mindennapi élet mindennapi dolgaival világítja és magyarázza 
Isten országának titkait. Jézus Krisztus azért jött, hogy Isten 
országát megalapítsa úgy az egyetemes emberiség, mint az 
egyes ember életében. Világossá és érthetővé teszi Isten orszá
gának nagy titkait.

Keleten az emberek kimondhatatlanul éhezik és szomju-
*) John Nelson Christananda hindu lelkész Szombathelyen elmondott 

egyházi beszédének gondolatmenete.
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hozzák Isten mélységes igazságait és hogy megtalálják, keresik 
és kutatják a világban. Nagyon különös és halovány fogalmuk 
volt Isten országáról; nem tudják, hogy merre van, nem tudják, 
hogy hol található. Vájjon ki tudja megmutatni nekik?. . . De 
Isten Igéje eljött a földre és testben hozta el Isten dicsőségét. 
És ebben az Igében világossá lettek Isten országának titkai. Az 
Ige tanítása lassanként megoldja az emberi vakságot, hogy az 
ember birtokába vehesse, amit Isten Ígért: Isten országát.

Milyen egyszerű és milyen nagyszerű a Dicsőség Urának 
első példázata Palesztinában! „ Kiméne a magvető, hogy elvesse 
az Ő magvát. A magvetés közben némely esék az útfélre és 
eltapostaték és az égi madarak megevék azt. És némely esék 
a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala ned
vessége. Némely esék a tövisek közé és a tövisek vele együtt 
növekedvén, megfojtják azt. Némely pedig esék a jó földbe; 
és mikor kikelt száz annyi hasznot hoza.“

Mikor én Palesztinában jártam, láttam ezt a négy földet. 
Láttam a köveset; az emberek nagyon gyakran a szántóföldön 
keresztül ösvényt taposnak s megkeményítik azt és sokszor 
láttam, hogy az égi madarak felszedik az elhullatott magvat! 
Láttam bogáncsot is, kórót is, melyek között szintén nem növe
kedik a mag. De láttam a jó földet is, amelyet a földmíves 
megművelt s amely meghozta gazdagon az ő gyümölcsét.

A földmívelés volt az ember első foglalkozása. Ádám volt 
az első földmíves. Isten hagyta meg Ádámnak, hogy mívelje a 
földet. íme, Krisztus maga is az ember első foglalkozásával 
kezdi. Felhívja az emberek figyelmét arra az egyszerű foglal
kozásra, amellyel e világ nagy része el van foglalva. Ez a leg
fontosabb munka és tennivaló. Mert ha a földmíves nem vet, 
ha az ember nem arat, nincs mit ennie. Az evés és étel kezdete 
tehát a magvetésben van; ez az élet egyik fontos feltétele. És 
Krisztus az emberek ezen foglalkozásának egyszerű példázata 
által mutatja meg Isten országát.

„Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát. A mag
vetés közben némely esék az útfélre. Ez a mag nem növekedik. 
A második már növekedik; ez köves helyre esett; ezen a he
lyen sár is lehet; a növény növekedni kezd és növekedik 
mindaddig, míg gyökere köves talajt nem ér. A harmadik még 
tovább növekedik. A negyedik pedig még teljesebb növekedésre 
jut és száz annyi hasznot ád.

Ebben a példázatban Jézus négy különböző embertípust 
mutat be. Az első csoportba a természeti embert, a másodikba 
a testi embert, a harmadikba a világi embert, a negyedikbe 
pedig a lelki keresztyént állítja.

Az első ember-csoport a sátán hatalma alatt áll. A máso
dik a teste miatt vész el. A harmadikat a világ gyönyörűségei 
és élvezetei pusztítják. A negyedik azonban a Krisztus keresztje 
alatt áll. Isten Igéje minden nap hirdettetett az első három 
ember-tipusnak, hogy adják át életüket Istennek. Az első ember
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csoportnál azonban az Ige csak a fülbe esik. A második csak 
az értelmében tartja meg az Igét. A harmadik a szellemében, 
a negyedik pedig a szívében őrzi meg az Igét s itt aztán bő
séges aratást terem.

Akik az útfélen vannak, azok örömmel fogadják az Igét. 
De jön a sátán, kiragadja azt onnan s a mag nem terem. Ezért 
kell Isten előtt alázatosan meghajolni, de ezért kell haragosan 
szembeszállni a sátánnal, mert különben elvész az isteni mag. 
Ha nem küzdünk a sátánnal, erőt vesz rajtunk s elpusztít. Az 
én hazámban nagyon sok majom van s ezek sokszor bejárnak 
a városokba is. Alattomosan ólálkodnak az ember után s ha 
nem vigyáz az ember, kikapják kezéből még az ételt is. Vesze
delmesek. Ha megijed tőlük az ember, a majom felbátorodik s 
elveszi az ételt tőlük. De ha az ember hátrafordul, a majom 
elmenekül s ahhoz az emberhez már többé nem közelít. Ilyen 
veszedelmes az ördög is: Mindig vár az alkalomra, hogy elve- 
hesse tőlünk az Isten Igéjét. Csak éber vigyázással, féltő gond
dal őrizhetjük meg Isten Igéjét az ördög kísértései ellen. Ez a 
természetes ember életmegnyilatkozása. A természetes ember 
időről-időre elveszíti azt, amit Istentől kap.

A második ember-csoportot a testisége veszti el. Némely 
mag esik a kősziklára. Akik ebbe a csoportba tartoznak, azok 
is nagy örömmel hallgatják az Isten Igéjét. És az Isten Igéje 
növekedik náluk. Ez a növekedés azonban csak az értelemben 
történik. Azután feltámadnak benne az okoskodások, körülözön- 
lik, körülárasztják az embert a legkomolyabb kísértésekkel. Ilyen 
a testi élet embere. Isten Igéje kihal, mert nem tud növekedni 
a gondolatok és okoskodások testisége miatt az ilyen emberben. 
Az én hazámban egy téli napon láttam egyszer egy öreg asz- 
szonyt, nedves rozsét rakott a tűzre. Fújta, fújta, egyre fújta 
a tüzet s a rőzse égett, lángolt. De mikor abbahagyta a fújást, 
a tűz kialudt. Sok embert láttam; míg az Isten Igéje táplálta 
őket, lelkűk élt; de mikor az Isten Igéje megszűnt reájuk hatni, 
mikor elhanyagolták azt, kihalt belőlük az Ige s elsorvadt lelki 
életük is.

A harmadik a világi ember csoportja. Ennél a csoportnál 
hosszabb ideig fejlődik a mag, mint az előző csoportnál. De 
elvész az ember lelke, ha megromlik az Ige, ha tele lesz a lélek 
képzelettel és képzelődéssel, mert a képzelődések elfojtják az 
Igét. Az én hazámban nagyon sok a bogáncskóró. Ha valamely 
gyengébb növény magva belekerül a bogáncs közé, ha növe
kedik is egy ideig a mag, de idővel elnyomják a tövisek és a 
kórók. Ilyen az az ember is, akinek lelke tele van földi gondok 
és képzelődések töviseivel.

A negyedik ember-csoport a lelki keresztyének csoportja. 
A lelki keresztyén gyűlöl minden egyéb földi dolgot, mert Isten 
kegyelmének befolyása alatt áll és a saját szívében hordozza 
a Krisztust. Isten Igéje az étele, Krisztusban éli tovább életét, 
akinek lelki áldása gazdag növekedés. Harminc-, hatvan-, száz

3*
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annyit terem bennük Isten Igéje és hálaadással áldják az Isten 
kegyelmét.

Isten arra hívott minket, hogy lelki teremtmények legyünk 
Ő benne és hogy bennünk is megalapíttassék a dicsőség király
sága. Isten azt kívánja, hogy az Ő igéjének hatalmát érezzük 
életünkben. Isten igéje az az eszköz, amely Isten Lelkét viszi 
az ember leikébe. Az én hazámban az emberek azt hitték, hogy 
bizonyos eszközök által lehet szólani Istenhez, de én megszok
tam magyarázni népemnek, hogy az Isten Igéje, amely kijelenti 
magát, a szívünkben szólal meg s ez a hang az Isten szava. 
Mert az én népem nagyon vágyik Istenben új teremtmény lenni. 
De az egész világon egyedül Krisztus az, akinek hatalma van, 
hogy bennünket új teremtményekké tegyen.

A természetben négy osztályt találunk. Az első az ásvá
nyoké. Az ásványoknak nagy az értékük, de nincs életük. Hány 
ezer és ezer ember él a földön, akiknek nincs fogalmuk arról, 
hogy minő lélek van bennük és milyen végtelen nagy érté
kük van.

A természet második osztálya a növények osztálya. Vau 
életük, növekszenek is, de nincs mozgásuk. Vannak olyan em
berek, akik ugyanolyanok, mint a növények: csak magukban 
fejlődnek és növekednek.

A harmadik csoportban az állatok és a madarak élnek. 
De mindegyik csak magának él, nincs náluk együttműködés,

A negyedik osztályban pedig a természeti embert találjuk. 
Ez a meg nem változott ember. A meg nem változott ember 
pedig nem sokban különbözik az állattól.

Jézus Krisztus, a mi Urunk lehetővé teszi, hogy egy új 
osztály tagjai lehessünk, hogy szent vére hatalmával és általa 
átalakulhassunk. Vájjon lehetetlen-e Isten előtt, hogy az ő  Igéje 
által megváltozzék jellemünk és hogy békességet találhassunk 
szívünkben? Nem. Az én hazámban van egy különös darázs
féle rovar, amely gyenge sárból építi házát. Nem rak tojásokat, 
nem költ, hanem növényről-növényre száll s különleges rova
rokat gyűjtöget, amelyeket háza apró lyukacskáiban zár el; 
befalazza őket a lyukakba és saját testének váladékából be
fecskendez mindegyik lyukba. S mi történik ? . . .  A rovar a 
befecskendezett váladéktól átváltozik s mikor eljön az idők tel
jessége, a ház összetörik és előtűnnek az új rovarok. És mind
egyik olyan, mint maga a darázs. Nem az anyadarázstól szár
maztak, hanem csak átalakult rovarok. íme, az átalakulás cso
dája. Lehetetlen hinni, hogy Krisztus vére meg ne változtassa 
szívünket. Nem leszünk többé világi jellemek, hanem az ő képe 
és hasonlatossága. Azt is halljuk sokszor, hogy a tengeri kagylóba 
homokszem jut be. A homokszemet körülveszi a kagyló teste 
és az az értéktelen homokszem formájában megváltozik. Az 
idők teljességében azután előhalásszák a legdrágább igaz
gyöngyöt.
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Adjuk át tehát magunkat Krisztusnak, hogy hadd változ
tasson meg bennünket az Ő szent vére.

Ezért prédikáljuk mi az Isten Igéjét, prédikáljuk mindenfelé. 
És az Isten Igéje csodákat mível.

Kimegy a magvető, hogy elvesse az ő magvát. Isten igéjét 
állandóan vetik. Ha Krisztus előtt kitárjuk a mi szívünket, meg
van a lehetősége annak, hogy gyümölcsöt teremhessünk; ámde 
ehhez türelem kell. Türelem nélkül nem jön létre semmi. A 
legtöbb ember azért veszíti el bátorságát és kedvét, mert Isten 
Igéjétől hirtelen eredményeket vár. De Isten próbára teszi türel
münket. Sehol másutt nem találunk megnyugvást, csak Isten 
Igéjében. Ha szenvedünk, ha üldöztetünk, hol találunk vájjon 
megnyugvást? Jézus mondja: Gyümölcsöt teremtek, de türelem
mel. Az én hazámban is kimegy a földmives, hogy elvesse a 
magot. Hat hónapig kell várnia, mielőtt arathatna, mielőtt háza- 
népe és gyermekei örülhetnének az új kenyérnek. Nekünk is 
türelemmel kell várnunk, hogy Isten Igéje gyümölcsöt hozzon 
bennünk.

Isten igéje kegyelmi eszköz, mely — mint Jeremiás pró
féta mondja — tűzet hoz az ember szivébe s ez a tűz emészt. 
Isten Igéje kalapács, mely sziklákat zúz darabokra. Sokszor 
hallom az én hazámban, hogy az emberek mondják: Óh a 
gyümölcshozásra még nagyon sokáig kell várni. Sok diák, akik 
nem is keresztyének, tanulmányozzák Európa történelmét, Nagy 
Sándor tetteit, a bátor Luther életét. Ezek a diákok nem keresz
tyének; de azért azt állítják, hogy csak ez az út vezet a lélek 
nyugalmához.

Az én hazám nagyon vallásos ország. Bámulják Európa 
nagyjait, Assisi Szent Ferenc életét stb. stb. És valahányszor 
nagy politikai mozgalmak indulnak meg, valahányszor egy-egy 
vezető emberünk szava tekintéllyé válik, ezer és ezer diák 
mondja: Lássátok, az az ember a mi Luther Mártonunk. Miért 
nem neveznek meg más embert ? Hiszen ott van Nagy Sándor, 
vagy a többi nagy hatalmasság . . .  Mert ilyen alázatos tiszte
lettel veszik körül még a nem-keresztyén diákok is Luther 
Mártont. Nem nagyságát emlegetik, nem is másért gondolnak 
reá, hanem csak vallásos lelkületéért, mert Isten hatalma volt 
abban az egy emberben.

Az egész világnak szüksége van egy életújulásra. Meg 
kell változnia a mi életünknek. Meg kell változnia külön-külön, 
mert Jézus mindegyikünknek a Megváltója külön-külön. Egye
dül csak őbenne élünk és Őbenne vagyunk. Csak Őbenne örül
hetünk igazán. Egyedül őbenne lehetünk új teremtményekké. 
És Krisztus mindnyájunkat hív, hogy kegyelmét megtapasztal
hassuk. Újjászületésünk lehetőségére az ő élete, halála, feltáma
dása tanít. Nézzük csak a magot. Van benne élet. De amikor 
a földbe kerül, meghal és 3 nap múlva új életre ébred és újra 
napfényre kerül. Nem mutatja-e már ez is a maga módja szerint,
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hogy miként lesz magasabb rendű élet? Ha nem vagyunk új 
teremtmények, akkor sötétségben járunk.

Megfigyeltem egyszer egy kis csirkét. Mielőtt kikelt volna, 
a tojásban különös zajt hallatott. Majd megtört a tojás héjjá, 
de nem annyira, hogy a kis csirke kijöhetett volna. És elkép
zeltem, hogy milyen lehet a nyelve, amint az anyját kérdezgeti: 
Anyám, anyám, édes anyám, hogy érzed magadat odakünn?' 
— Édes anyja pedig válaszol: Várj csak, majd letörik a héj, 
a sötétség is eltűnik és majd észreveszel engem s az egész 
nagy világot. És letört a tojáshéj, kilépett belőle a csirke és 
követte édesanyját.

így lesz az emberrel is. Csak Isten Igéje segíthet arra, 
hogy azt a különös héjjat megtörhessük.

De gondolok a kis kutyára is. Három napig vak. Együtt 
van az anya-kutyával, szopik és mégis vak. Nem tudja, hogy 
anyjának milyen színe van, mekkora. De 3 nap múlva felnyílik 
a szeme és követi édesanyját.

Isten kívánsága és vágya, hogy megismerjük a Krisztust^ 
Erre segít minket az Ige. Tehát keressük a mi Urunkkal való 
állandó közösséget. Fogadjuk be Isten Igéjét, hogy biztosak 
lehessünk afelől, hogy Isten országa a szívben van. Kérjük az 
Isten kegyelmét.

Eltűnhet az egész világ, zaklathat bennünket az egész 
mindenség, telve lehet minden ellenséggel, de nem félünk, bol
dogok leszünk és szívünket öröm tölti el, mert Isten országa, 
mindenek előtt a szívben van. Kérjük Isten megsegítő kegyel
mét, hogy lelki életünkben mindenkor biztosak lehessünk, Isten 
békéjét a Krisztus által megtapasztalhassuk, az Ő szolgálatát 
végezhessük és Isten gyermekei lehessünk. Kérjük, hogy az 
örök élet a mienk lehessen a Krisztus által. Ámen.

A Golgotha felé.
Farsang vasárnap.

Hogyha életemben nehéz napok jönnek 
S szárnyat adni szeretnék a lassú időnek,
Napom virradását lelkem híjába várja,
S özönnel zúdul rám a szenvedés árja:
Adj Uram megnyugvást ezen boldog hitben.
Akit megostoroz, szereti az Isten. Ámen.

A derült ég napszállta felé sokszor sötét felhőkbe borul, 
a nyugvó napot sokszor homályosítják el viharokkal teljes föl
legek, melyeknek méhéből villámok születnek s mennydörgés 
morajlik. Este fe lé ... Ilyenkor valami bizonytalan, döbbenetes 
magábaszállással várjuk az elkövetkezendőket, nem tudjuk, a  
jövendők éje mit rejt ?!
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Ilyen a mi világi életünk is. A hangos örömök idejét al
konyati csend váltja fel, az egykor bokrétába szedett szines 
virágok elfakulva hullanak ki a kezünkből. . .  egyik elmarad 
itt, a másikat megúnva eldobbjuk amott, — s lehajtott fejjel 
méregetjük a meghosszabbodott árnyékokat estefelé. . .

Egyházi esztendőnkben is van ilyen esti hangulatunk, 
mikor a hangos dáridók farsangjába belebúg a böjt orgona
szava s a felvirágozott fejek csendes áhítattal hajlanak meg 
hamuhintésre, bünbánatra. . .  Ideje van a sirásnak, ideje van 
nevetésnek — mondja Bölcs Salamon.

Magának a mi Űrünk Jézusnak élete is ilyen sötétbe hajló 
volt napszállta felé. . .  A Golgotha felé. . .  Bethlehemtől a hegyi 
beszédig csendes magányban fejlődött ez a szent élet, mint a 
drága gyöngy a kagyló belsejében. Mikor 30 éves korában fel
nyíltak a kagyló zárai, mintegy sohase látott, csodálatos drágakő 
szórta fényét, lelkének a kincseit a sötét világba! Nem úgy, 
mint más drágakövek, melyek a naptól veszjk fényüket s las
sanként elhalványulnak, — hanem inkább Ő adott a napnak 
új ragyogást, több melegséget, áldottabb erőt. Szebb, boldo
gabb lett Általa az élet, mert az Isten leikéből való lélek volt ő, 
akit simogató szerettei küldött e világra: ez az én szerelmes 
Fiam!

Egyszer azonban — mint a közelgő vihar előfutárjai — 
sötét felhők kezdenek élete egére tolulni... Itt, egy sötét arcú 
farizeus szenteskedik: miért nem bőjtölnek Ő és az ő tanít
ványai ? s fejcsóválva suttogják: Ez a bűnösöket magába fo
gadja s velük együtt eszik! Majd a politika szövevényeibe 
akarják keverni: kell-e a császárnak adót fizetni, vagy n em ?... 
Itt sunyi mosollyal vet eléje tőrt a sadduceus: az asszony, aki
nek 7 férje volt az életben, túl a halálon melyiknek lesz „a fe
lesége ? Amott a dúrva erőszak ragadoz köveket, hogy Ő reá 
hajigáiják. . .  És ezek az apró fellegek lassanként sötét felhővé 
tevődnek össze s az Űr úgy érzi, hogy földi pályája napszállta 
felé közeledik s neki mennie kell a sötét éjszakába, Jeruzsálem, 
a szenvedés, a Golgotha felé. — Kisérjük el sötét útjára, ott is 
tanulhatunk tőle.

Alapigék : Lukács ev. 1 8 .31—43.

Jézus élete k. t. alapigénk szerint forduló ponthoz jutott. 
Mögötte 3 évi nagy, szent munka, előtte ennek a munkának s 
vele az életnek v ég e ... Immár beesteledik és a nap aláha- 
nyatlik. Eddig gyengéden elrejtette tanítványai elől, — igaz, 
most se értették meg —, de megmondja nekik, hogy felinegyünk 
Jeruzsálembe s ott beteljesedik minden az Embernek Fián, amint 
a próféták megírták. Hogy a pogányok kezébe kerül, megcsú
folják, leköpdösik, megostorozzák, aztán megölik... Felmegyünk 
Jeruzsálembe. . .  ez tehát annyit jelent: útban a Golgotha fe lé ... 
Csatlakozzunk mi is a szeretett Mesterhez s tanuljuk meg Tőle, 
hogyan szenved az Ő igaz követője?
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/. A maga baját békén hordozza, — 2. a másokén könnyí
teni igyekszik. —

1. K. t. Senkinek a világon nem volt nehezebb a keresztje, 
nem volt súlyosabb az életgondja, mint az Űr Jézusé, akit mél
tán neveznek a szenvedők királyának... Mikor 30 éves korá
ban tanítani kezdett, a legfenségesebb célkitűzéssel indúlt el 
Istentől rendelt útjára, összegyűjteni Izrael fiait szárnyai alá, — 
az egy akol békességes, áldott falai köré vinni minden népe
ket, Isten országába helyet készíteni a megfáradtaknak és meg- 
terhelteknek s az olyan jóknak, mint a kis gyermekek, — az 
Ő evangéliumát adni drága eledelül az éhezőknek és szomju- 
hozóknak: — ez volt mennyei Atyjától vállalt küldetése. És mi 
lett az eredmény? Három évi fáradhatlan működés után csak 
12 egyszerű férfiút s nehány asszonyt tudott maga köré gyűj
teni s ezek is válságos idejében magára hagyták, a nagy tömeg 
pedig teljesen érzéketlen maradt tanítása iránt, sőt érthetetlen 
gyűlölettel fordult feléje! — Bűnbocsánatot, kegyelmet hozott 
minden megtérőnek, az áldozatok helyett a maga szent életével 
s halálával megtisztított lelkeket keresett, utánna ment a tévelygő 
juhnak, megkereste az elveszett drachmát és mi lett az ered
ménye ? — Csak egy megtért bűnös asszony, a magdolai Mária 
kisérte el Őt a keresztfáig s egy lator küldi feléje bűnbánó só
hajtását : Uram emlékezzél meg rólam, — a nagy tömeg pedig 
bűnt bűnre halmozva kiáltja: az Ő vére rajtunk és a mi fiain
k o n !... Minden lépése nyomán áldás fakadt; szivek ajtaján ha 
kopogtatott, házak küszöbét ha átlépte. . .  üdvössége lett annak 
a háznak. Nem volt olyan fájdalom, melyet meg nem értett, 
meg nem gyógyított volna, nem olyan köny, melyet le nem 
törült volna, megüresíté magát, — szegénnyé lett, hogy máso
kat gazdagítson... s mi lett az eredméne? A hálátlan világ 
kővel dobálta meg, aki neki kenyeret adott s halálba kergette, 
aki az örök élet kapuit nyitotta meg előtte. . .  Bizonyára a gol- 
gothai halálvergődés néhány szörnyű órája nem okozott neki 
annyi gyötrelmet, mint mikor munkája sikertelenségét látja s 
a megátalkodottság miatt könnyeket hullat útban a Golgotha 
fe lé ... S e hosszú szed védések alatt hallunk-e tőle csak egy 
panaszkodó, béketlenkedő, Isten ellen emelt szót?! A négy 
evangélium a bizonysága, hogy nem. Sőt a legnagyobb szen
vedésekét néma megadással tűri, jót tesz, mikor hántást okoz
nak neki s a megaláztatás jóvoltának tudatában tekint mennyei 
Atyja felé! Vájjon mi adott neki erre erőt, hogy a maga baját 
békén hordozza? Nem más, mint az Istennek mindenek lelett 
való szeretete, az a tudat, hogy az Ő akarata nélkül egy haj
szál sem esik le fejéről, az az imádság, melynek Ámenje min
dig ez volt: ne úgy legyen Atyám, mint én akarom, hanem 
mint Te akarod. —

Ez a fenséges nyugalom tűnik ki evangéliumunkból is. 
Jézus nem vonakodik kiüríteni a pohárt, tudja mi vár rá a zsi
dók romlott fővárosában, de nyugodt lélekkel jelenti k i : ime
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felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az Embernek 
Fián, amit a próféták megírtak . . .

S vajjon mi, kér. testv. a nagy Mesternek tanítványai, 
gyarló követői — tudunk-e példát venni Tőle ? . . . Alkalmunk 
volna rá. Hiszen szenvedés volt mindig e világon, van ma is 
mondhatlan sok, az út most se járatlan a Golgotha felé . . . 
Avagy nem kell-e ma is látni sok nemes léleknek, hogy a köz
boldogságot célzó munkáját hányszor hiúsítja meg az önző, az 
érzéketlen világ, hányszor lesz sorsa azok között, akiknek áldo
zatos életét szétosztatta, a hálátlanság égbekiáltó példája, — 
hányszor fordul a mennyei Jeruzsálem felé indult útja a Gol
gotha felé! . . .  Ezek pedig csak a láthatatlan keresztek . .  . 
Mennyi még ezek mellett az élet nyomorúsága: az elhagyottság, 
árvaság, a szegénység, a betegség keresztje, melyeket szemünk 
láttára hordoznak embertársaink s hordozunk mi. Hát mindezek 
talán panaszukkal sírják tele a világot, meghasonlott lélekkel 
gyötörjék magukat, vádolják az Istent?! Óh ne, szenvedő test
véreim ! Az igaz keresztyén Mester példája szerint a maga baját 
békén hordozza, mert szereti az Istent! Van közöttetek szenvedő? 
Menjen el és így cselekedjék, így vegye fel az ő keresztjét! 
Jobb néktek így!

2. „Lön pedig, mikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ül vala 
az út mellett, koldulván. S e szegény világtalan ember meg
értvén, hogy a názáreti Jézus megy el előtte, így kiált utána: 
Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Belevág ez a kiáltás 
Jézus leikébe, eltűnik most előle a Golgotha, . . .  megállítja ha
lálra vivő útjában a mások baja, szenvedése, mely kétségbe
esve kiált utánna, de bízva áll előtte: Jézus, Dávidnak fia, 
könyörülj rajtam. Az ulitársaknak terhűkre van ez a szeren
csétlen ember s el akarják hallgattatni, de Ő, a kereszthordozó, 
szeretettel fordul feléje: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? 
Mint egy hosszú étet gyötrelmeiből megmaradt utolsó remény
sugár tör elő a leikéből a kérés: Uram, hogy az én szemem 
világa megjöjjön! Monda néki az Úr: Láss, a te hited megtartott 
tégedet! És azonnal megjőve annak szeme világa.

Milyen megragadó szép esti kép ez, testvéreim! . . .  A le
áldozó nap mégegyszer előbujik a sötét felhők mögül s aranyos 
sugarával árasztja el azt a szomorú világot, mit útjában látott. . .  
Jézus szeretete beragyogja annak a szegény világtalannak kiet
len életét, leveszi keresztjét, mit talán egy egész életen át hor
dott ! . . . A mások baján Ő mindig könnyíteni igyekezett!

De nemcsak ez az egy koldus, — világtalan volt akkor 
az egész világ! A lelkek üresek, az emberek hite az áldozati 
oltárok elhullott morzsáin tengődött, a reményük napját a tudat
lanság sötét hályoga fedte be. Ezeket a bajokat jgyógyítgatta 
Jézus földi életében, ezek miatt hordozta a maga keresztjét, 
ezekért megy most is Golgotha felé . . . Mikor összeroskad alatta, 
akkor is Jeruzsálem leányait vigasztalja, mikor szörnyű elha- 
gyottságát érzi, akkor is anyjáról s tanítványairól gondoskodik,
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mikor szíve utolsót dobban akkor is ellenségeiért imádkozik.. .
Hol volt, hol van ily szeretet.
Ki élt más ily szép életet ?! — mondja egy énekünk. — 

Testvéreim ! Ezt a krisztusi szeretetet kell nekünk is megtanulni 
és követni, ha azt nem akarjuk, hogy elborítsák ezt az életet 
a szenvedés hullámai! Legyen bennünk mindig nagyobb a sze
retet, mint az érzékenység. Feledni kell a magunk baját, hogy 
másén könnyíteni tudjunk. Ezt tanuljuk Jézustól és minden iga
zán nagy embertől! Hol volna ma a keresztyén élet boldogsága, 
ha Jézus meghasonolva a világgal, visszafordul a Golgotha felé 
vivő útjáról ?! . . . Hol botorkálna a sötétségben a pogány-világ,. 
ha Pál apostol azért, mert megostorozták, börtönbe zárták, meg
kövezték, — kiejtette volna kezéből az Ige hatalmas fegyverét ? t 
Hol szunyadna az evangéliumi világosság, ha Luther Márton 
azért, mert egy ördöggel telt világ állott ellene, — visszavonul 
a zárda csendes falai közé!? És hol volna ennek a szegény 
hazának mostani nyomorúságos kis szabadsága is, — ha Bocs- 
kaytól kezdve a névtelen hősök ezrejéig nem ontották volna 
érte vérüket!
, Ilyennek kell lenni a te életednek is kedves testvérem! 

Áldozatos, másokért élő, mások baját hordozó élet a krisztusi 
élet! Ha a szíved vérzik, oltogasd a mások letörölt könnyeivel. 
Ha a teremtő vitte el életed társait, keresd fel az özvegyeket 
és árvákat az ő nyomorúságokban, vállalj valamit az ő kereszt
jükből . . .  s a jótékonyság angyala a te szíved sebére is sző- 
lassanként egy fátyolt a feledés, a megnyugvás aranyszálaiból 
s naponként zsoltár száll a telkedből Isten felé: jó nékem, hogy 
megaláztál Uram, megtanultam a te parancsolatodat!

Erre adott neked példát Jézus útban a Golgotha fe lé . . . 
Szálljon Hozzá áhitatos imádságod:

Óh Jézusom, szent életedben Mily dicső példámmá lettél. 
Tégy serénnyé követésedben, Hogy mindazt, amit Te tettél, Én 
is örömmel tehessem És nyomdokidat kövessem. Ámen.

Pálmai Lajos
győri lelkész.

Világosság.
(Gyermekistentiszteletre.)

Máté V . 14 a.
Figyeljétek meg a pince földjébe ültetett virágot; levele

ket is hajt, bimbót is fakaszt és mégis olyan halovány, szín
telen és csenevész, mint a sápadt arcú, beteg gyermek. Ilyen 
virágban nem is telik kedve az embernek. De ha még jobban 
körülnéztek, a pince falán, nyirkos földjén sokszor megszám- 
lálhatlan, sok gombát és penészt is láttok. Talán nincs is ember, 
aki ezekben gyönyörködnék, hiszen ezek síkos, hideg, dísztelen 
növények; ha megérintem, mintha kígyót érintene a kezem.
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És tudjátok, hogy miért satnyul el a virág és miért nőnek 
gombák a pincékben?... Mert oda nem jut el az éltető, meleg 
napsugár. A ház fala is ott penészedik meg legtöbbször, ahol 
nem éri napfény. De azt is tudjátok, hogy a nap nemcsak vi
lágosságot ád, hanem meleget is. És a meleg az, ami elősegíti 
a virág növekedését, fejlődését és megerősödését; a meleg az, 
ami megérleli a ringó gabonakalászokat, barátságosabbá teszi 
hideg téli időben a szobát. Azonban nemcsak a napsugár me
legít, de meleget sugároz ki magából az égő gyertya is és a 
lobogó lángú fáklya is.

*

Most felejtsük el egy pillanatra, amit mondottam és gon
doljunk vissza arra, amit felolvastam. Azt mondja Krisztus 
Urunk az ő tanítványainak: „Ti vagytok a világ világossága." 
Tanítványainak mondja, — néktek is mondja, mert ti is az Ő 
igéjét hallgatjátok és tanuljátok. Ti mindnyájan világosság vagy
tok; de nemcsak egy háznak, nem egy községnek, nem is en
nek a vármegyének csupán, hanem a világnak vagytok vilá
gossága. Ide-oda mozgó, gondolkodó, érző és beszélő napocs
kák vagytok. Minden tettetek, szavatok egy pici sugár, ame,ly 
mások előtt világít s amelynél mások is meglátnak titeket. Én 
azonban nem tudom, hogy hányan és kik vagytok igazán vi
lágító és meleget árasztó napocskák. . .  Mert hogy világíttotok, 
hogy látnak benneteket és hogy akadnak majd bizonyára, akik 
mennek utánatok s néha utánoznak is benneteket, az valószínű. 
De hogy a ti beszédetek, egymással való érintkezésiek és tet
teitek mennyi melegséget adnak mások lelkének, mennyi me
legségét sugározzák szét a jóságnak, hűségnek, szeretetnek és 
igazmondásnak, azt csak a jó Isten tudja, aki titkon néz minden 
embert és figyel titeket is.

Aki már olvasott, vagy hallott közületek az északi sark
fényről, aki jól megfigyelte a holdnak és a csillagoknak fényét,, 
az azt is tudja, hogy ezek mind olyan világosságok, amelyeknél 
lát ugyan az ember, de melegüket nem érzi. Ezek mellett nem 
is lehet melegedni, pedig milyen világosak és ragyogók! . . . 
Mert sem a hold, sem a csillagok, sem a sarkfény nem adnak 
meleget. Ha kizárólag ezekre volna bízva a gabona megérlelése, 
a fáknak és növényeknek növekedése, az emberek éhen pusz
tulnának.

Nos, ugyan így van ez mivelünk is. Lehet a mi beszédünk 
szép, értelmes és okos beszéd, lehetnek cselekedeteink, neme
sek, — de ha hiányzik belőlünk vallásunk és szülőink iránti 
szeretetnek, a testvéri odaadásnak, Istenhez és templomunkhoz 
való ragaszkodásunknak melegsége, — ha nincs bennünk sze
rető szív, akkor olyanok vagyunk csak, mint a hold fény: éle
tünk világít ugyan, de mellettünk sír és remegve fázik minden 
emberi lélek. Az ilyen világosság mellett aztán nem is teremhet 
más, mint a szívtelenség penészgombája, amely rárakódik a mi
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életünkre, s rövid idő mulva épúgy szétrombolja, mint a parányi 
gomba a sziklafalat.

Jézus nem ilyen világosságra gondolt, hanem olyanra, 
amilyent a jó ,Isten szórt szerte a világba: a szív világosságára, 
a  szeretetre. És mikor erre gondolt, akkor az örök élet drága 
boldogságát vitte bele láthatatlanul azok szívébe, akiknek mondta: 
„Ti vagytok a világ világossága."

Tanítványainak mondta, — tinéktek mondta, kicsi test
véreim. — Ámen.

Magassy Sándor
csöngei lelkész.

Vegyesházasok esketése.
II. Krön. 1 5 . 2.

„Hallgassatok meg engem Júda és Benjámin I Az Úr van 
veletek, ha ti is Ővele lesztek; ha Őt keresitek, megtaláljátok; 
de ha Őt elhagyjátok, Ő is elhagy titeket*. így szólt az Isten 
leikétől ihletett próféta hajdan Júda és Benjámin nemzetségé
hez. Júda — mint tudjuk — Jákobnak Leától, Benjámin meg 
Rácheltől született gyermeke volt. Apjuk tehát egy, közös; 
anyáik pedig testvérek voltak . . .  Mint Júda és Benjámin, K. 
Jegyesek! ti is külömböző, bár testvéranyaszentegyháznak, de 
ugyanazonegy mennyei Atyának a gyermekei vagytok. A pró
fétaként én is azzal az intéssel, és felhívással fordulok, hát 
most ez oltárnál hozzátok: „Az Űr van veletek, ha ti is Ővele 
lesztek; ha ő t keresitek, megtaláljátok; de ha Őt elhagyjátok, 
ő  is elhagy titeket."

„Az Űr van veletek!* Milyen örvendetes, milyen boldogító 
lehet rátok nézve ez a, tudat. Az Űr, a kegyelemnek örök Istene, 
veletek volt eddig; Ő gyújtotta fel szíveteket egymás iránti 
kölcsönös szeretetre; veletek van most e meghatott pillanatban, 
hogy megáldja azt a komoly órát, melyben a hűségeskü egy 
teljes életre köt össze benneteket; veletek lesz ezután, a jövő
ben is, hogy házas élteteket jelenlétével megszentelje, annak 
békéjét és boldogságát zavartalanná, tartóssá tegye. Mert az Űr 
jelenléte az áldásnak, a megelégedésnek, a boldogságnak ki
apadhatatlan forrása. Az Ő jelenléte eloszlatja a bánatot, meg- 
sokasítja az örömöt; letörli a szem hulló könnyeit, begyógyítja 
a szív fájó sebeit. Ne feledjétek azonban, hogy az Urnák e 
vigasztaló s fölemelő jelenléte egy feltételhez van kötve, ahhoz 
t. i . : „ha ti is Ővele lesztek. “

„Vele voltatok-e eddig? Vele vagytok-e most? Ott van-e 
az Ő képe szívetekben? Óh mert ha csak az egymás képét 
hordjátok abban s az Úrét nem, ha csak az egymás iránti 
szeretettől dobog a kebletek s az Úrétól nem, — akkor az a



kép h? mar elmosódik, az a szeretet hamar elfogy, semmivé 
lesz. Akkor házas éltetek bármily szépnek Ígérkezzék, bármily 
tündérinek fesse is azt az ifjúi ragyogó képzelet — nem lesz 
egyéb, mint a földi szerelem tüzének kilobbanása után vissza
maradó hamu és salak: gyász és siralom. Fogadjátok hát Őt 
szívetekbe, legyetek Ővele mindenkor. Az Ő iránta való szeretet 
legyen táplálója, erősítője szívetek egymás iránti szeretetének, 
hogy az soha meg ne lankadjon, el ne fogyjon.

S ha jönnének rátok nem-szeretem napok, melyek felleget 
vonnának házas éltetek egére, melyekben úgy tetszik, mintha 
elhagyott volna benneteket az Úr, ne higyjétek: nem Ó hagyott 
el akkor sem titeket, hanem ti hagytátok el Őt. Térjetek ilyen
kor Őhozzá, hogy Ő is hozzátok térjen. „Keressétek, mert ha 
Őt keresitek, megtaláljátok". Ha külömböző módon, külömböző 
templomban is, csak keressétek őt. Keresse mindenitek ott, 
ahol szokta; úgy, amint tanulta, amint a szíve sugallja; annél- 
kül, hogy a másiknak vallását, hitbeli meggyőződését bántaná. 
Mert hiszen az Isten nincs formák közé zárva, helyhez kötve, 
hanem: aki Őt imádja, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádja; s mint Péter apostol mondja: „Minden nemzetből — 
minden felekezetből — kedves Ő előtte, aki Őt féli és igazságot 
cselekszik". De meg, ne feledjétek azt se, hogy a mi Istenünk 
egy Isten és pedig a szeretetnek az Istene; éppen azért, aki 
a másikat vallásáért háborgatja, vagy lenézi, az nem szereti 
igazán az Istent, az nem méltó követője Jézusnak, aki azt 
mondá: „Arról ismernek meg benneteket mindenek, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." Szeressétek hát 
egymást, tiszteljétek egymás vallását és hitbeli meggyőződését. 
Egymást szeretve boldogok lesztek, egymás vallását tisztelve a 
magatokénak szereztek tiszteletet és becsületet.

Vőlegény K. T. 1 Tudom, hogy most szeretet tölti el meny
asszonyod iránt szívedet, hogy most boldog vagy oldalán. Őrizd 
meg, ápold ezt az iránta való szeretetet mindenkor s boldog 
lész mindvégig. Légy neki hűséges támasza védelmezője minden 
és mindenki ellen. Szereteted lángját ne lohassza se a balsors 
csapása, se az emberek rossz akarata, kicsinyes felekezeti fél
tékenységből származó áskálódása. A legelső feladat legyen 
előtted házad békessége, feleséged boldogítása. Mert a legna
gyobb áldás a békés családi élet; mert hitvesedet boldogítva a 
magad boldogságát munkálod.

Menyasszony K. T .! Míg a férfit hivatása kiszólítja a csa
ládi körből az élet küzdő terére, hogy ott harcoljon szerettei 
javáért, boldogságáért: addig viszont a gyöngébb nőt hivatása 
a családi körre utalja, hogy azt varázsolja paradicsommá, édenné. 
Tégy te is eképen! Légy lelke, boldogságot teremtő szelleme 
annak a családi hajléknak, melybe a szülői otthont elhagyva e 
mai napon lépsz. Ha férjed az élettel való nehéz küzdelemben 
kifáradva tér meg, találjon melletted édes enyhülést mindenkor; 
ha homlokát a gondok felhői borítanák, szereteteddel, szelíd
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ségeddel simítsd el azokat. Az legyen fő törekvésed, hogy fér
jed melletted, körödben érezze magát mindig a legboldogabb
nak . . . Szeretteid: atyád és testvéreid áldással bocsátanak el 
maguktól. Áldást kér reád onnan felülről elköltözött jó anyád 
is. Óh tetjesüljön ez az áldás: légy szerencsés, légy boldog! 
Ámen.

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.
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Irodalom.
(Csak a szerkesztőséghez beküldött könyveket ismertetünk.)
Kapi B éla: Bizonyságtevés. Szentgotthárd. Szerző kiadása. 394 oldal.

Ára 130.000 K.
Valahányszor az ember egy-egy áldott igehirdetést hall, mindig nagy 

íájdalom tölti el a lelkét. Ügy érzi, hogy tele van a keze áldással s úgy fél, 
hogy elveszít valamit belőle. Szeretne minden gondolatot megőrizni, de már 
tapasztalatból tudja, hogy mennyire megdézsmálják a madarak az Isten mag
ját. Egyenesen fáj az embernek, hogy nem viheti magával leírva a beszédet 
ellenszerül az emberi feledékenység s a világi befolyásolások ellen és meg
rögzítéséül az áldásnak.

Egy másik fájdalom, ami ilyenkor eltölti az ember lelkét, az, hogy mért 
csak ily kevesen hallgathatták ezt a bizonyságtevést, mikor oly rengeteg 
embernek lenne rá szüksége. S itt újra odajut a fájdalom ahoz a gondolathoz, 
hogy mily kár, hogy ennél a beszédnél nincs meg a sajtó nyilvánossága. 
Minél áldottabb a beszéd, annál erősebb ez a fájdalom.

Ezek a fájdalmak erőszakolják ki a prédikációs könyvek megjelenését, 
de ezek a fájdalmak teszik örömmé is a megjelenésüket.

Ez a Kapi Béla prédikációs könyvének szubjektív értéke, melyet nagy 
mértékben emel az a meleg, megkapó ajánlás, mellyel e munkát négy szere
tett gyülekezetének ajánlja, mint amelyek tanúi az ige hirdetésének.

De ezért a könyvért azok is hálásak lehetnek, akiknek a szemében 
nincs a könyvnek ily szubjektív értéke, akikben nem elevenednek fel áldott 
órák emlékei, akik nem hallják a sorok mögött a kedves hangot. Ennek a 
könyvnek a szerzője személyétől eltekintve is van értéke, objektív értéke.

Az igehirdetés a maga lényegében, a szóban rejló értelem szerint is 
/ge-hirdetés. Tehát nem filozófiai eszmefuttatás, költői érzelmek interpretálása, 
esztétikai stílusgyakorlat, egyházvédelmi kirohanás, politikai állásfoglalás, 
képességek csillogtatása, hanem az Ige hirdetése. A prédikációnak nem mot
tója tehát a biblia, hanem tartalma. A bibliában azonban különböző rétegek 
vannak. Van benne moralizálás, van benne bűnostorozás, pásztorsipként 
hivogat benne az Isten hazaváró kegyelme s diadalmasan újjong ki belőle a 
megváltott élet boldogságának himnusza. Nem mindegyik igehirdető ás le 
ugyanaddig a mélységig. Van, aki megáll a száraz moralizálásnál már, de 
még azok között is, akikben van „élet“, nagyon különböző egyéniségeket 
figyelhetünk meg. Vannak, akik irtóznak a biblia lesújtó lapjaitól. „Csak 
fölemelőt, örvendetesét, a szerető Istent kell hirdetni11, hangsúlyozzák folyton. 
Ez az etikai idealisták álláspontja. A biblia azonban nem áll ezen az etikai 
idealizmuson. Szerinte a bűn nem külső, ránktapadt szenny, hanem gyümölcs, 
amely belülről nő ki. Nem lehet holmi biztatgatásokkal kifoltozni az ember 
életét, mert „én elveszett és elkárhozott ember* vagyok. Itt lépnek azután 
sorompóba azok az igehirdetők, akik úgy érzik, hogy a sok kegyelemmel 
halottra prédikáltuk már a gyülekezeteinket, nem szabad tehát tovább takar
gatni, szépítgetni a dolgot, hanem nyersen, egyenesen kell rámutatni a bűn 
borzalmaira, mert a bűnbánat az új élet alfája. Ezek a félelmetes evangeli
zátorok. Szavuk prófétai erővel üt, vág, csip, összetöri a hallgatót. Végül van 
az igehirdetőknek egy csoportja, mely úgy érzi, hogy eredményesebben viszi 
megtérésre a hallgatót a megváltott élet boldogságának bemutatása, mint a 
Krisztus nélkül való élet megrázó rajzolása. Ezek a ragyogó arcú igehirdetők. 
Bizonyságtevésükre úgy néz sóvár szemmel az ember, mint a lepke a sötétből 
a világosságra. Ez a két utolsó típus ás a legmélyebbre. Egyforma mélyre 
ásnak, a golgothai keresztig, csak szellemi alkotottságuknál fogva más és más 
oldalát hangsúlyozzák ugyanannak a váltságnak.

Kapi Bélában csodálatosan egyesül ez a két típus. Következetesen s 
határozottan beszél a bűnről. Leboncol róla minden takarót. Néhol félelme
tesen komor. De az Isten kegyelmének fényes napja végül is mindenütt áttör 
a felhőkön boldogságra hívó szent szerelemmel.

Hogy Kapi Béla csak az Igét akarja hirdetni, azt nemcsak az mutatja,
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amit mond, hanem az is, a m it elhallgat. A szakember látja, de a laikus is  
azonnal megérzi, hogy mennyi tudományos búvárkodás van egy-egy prédi
kációja mögött s ő ezt mind alá tudja rendelni az Igének. Legyőzi a kísértést, 
mely arra csábítja az embert, hogy tudományával imponálni akarjon hallga
tóságának.

Hogy Kapi Béla csak az Igét akarja hirdetni, arra érdekesen rávilágít 
az a mód, ahogyan m ondanivalóit m ondja: a prédikációk stílusa. Akik ismerik 
az ő szépirodalmi munkáit, azok tudják, hogyan tud Kapi Béla Írni s azok 
észreveszik, mennyiszer állitotta meg a tollát. Akik nem ismerik, azok csak 
ámulnak az ő stílusművészetén. Sokszor szoktam tréfásam mondogatni, hogy 
a szép stílus Isten verése a prédikátoron. Van azért ebben igazság is. A szép 
stílus könnyen válik öncéllá, forma helyett lényeggé, vagy legalább is túl
súlyba jut. Letér egy-egy szép fordulat, egy kínálkozó hasonlat kedvéért az 
útról, melyet kitűzött s ezáltal elfecséreli a figyelmet, szétforgácsolja a szer
kezeti céltudatosságot. Kapi Béla legyőzte ezt a kísértést, alá tudta rendelni 
az esztétikumot a bibliának, mert ő „építeni akar és nem gyönyörködtetni11.

Érdekes, hogy milyen apró dolgokban is jelentkezik a biblia elsőrangú- 
sága nála. A beszédek felosztásai is legtöbbször nem a célkitűzés, a moti
válás tömör összefoglalásai, hanem a bibliai szakasz felosztásai. Az ilyen, 
apróságok a legjellemzőbbek mindig az ember mentalitására, mert ezek ön
kéntelen megnyilatkozások s nem tudatos mesterkedések.

Az igehirdetés azonban nem csupán bibliamagyarázat a magyarázat 
szó exegezis értelmében. A biblia nem pusztán történeti emléke a keresztyén- 
ségnek, hanem Isten kinyilatkozási szerve is a mai világ számára is. A b ib liá t 
tehát m eg kell jelen íten i, közel kell hozni a mai emberhez. Itt látszik meg 
azután, hogy ki mennyire él a bibliában. A biblikus ember előtt megeleve
nednek a fekete betűk, látja, átéli az igét s mikor ajakéról halljuk, úgy éljük 
át vele, mintha ma történt volna. Itt használhatja fel azután az igehirdető 
áldottan a képzeletét s a „mesemondó” készségét. Akik olvasták Kapi Béla 
„Az Úr oltalmában” c. munkáját, azok tudják, hogy mily gyönyörűen tud ő 
„mesélni”. Ezekben a beszédekben is mesteri vonásokkal tudja megrajzolni 
megjeleníteni az igét. Oly megkapóan, hogy szinte a mesehallgató gyermek ős 
kielégíthetetlensége szólal meg az ajkunkon, mikor a leírás végére é r : „Még!“

Az igehirdetésnek azonban az igemegjelenítésen is túl kell még mennie. 
El kell jutnia az igealkalm azáshoz, még pedig mindenek előtt a személyes 
igealkalmazáshoz. Nem tud az prédikálni, aki mindenek előtt magának nem 
hirdette a textusnak felvett igét. De aki ezt megtanulta, az megtalálta az 
örökké modern igehirdetés titkát. Igaz, hogy így igehirdetésében a személyes 
élet problémái fognak előtérben állni s a nagyobb közösségek problémái is  
ebből a szemszögből lesznek megvilágítva, de az is igaz, hogy így oly saját
ságos intim szint kap az igehirdetés, mintha egyenesen nekem szólna, rólam 
beszélne. így lesz a beszéd mindig aktuális. A napi politika, az egyházpoli
tika, a társadalmi kérdések aktuálítása ugyanis csak rövid életű, de az örök 
ember személyes problémái örökké ugyanazok, ezerszer megoldották, de an 
ezeregyedik embernek újra saját magának kell megoldani.

A hivő igehirdető igealkalmazása tehát a személyes igeélményének a  
közlése, vagyis bizonyságtevés. Meg is mondja Kapi: „A lelkész az emberi 
lélek legdrágább kincsét adja, vallásos lelki élményét”. S nem csak mondja,, 
hanem adja is. Boldogok vagyunk, hogy ilyen lelki életről tesz bizonyságot 
s hogy az élete hitelesítő pecsét rajta.

Huszonnyolc beszédet tartalmaz a könyv. Mind ádventtől húsvétig. 
S itt a toliam alá kívánkozik egy megállapítás azok számára, akik a perikópa 
rendszerből egy tapodtat sem hajlandók engedni. A beszédek legtöbbje nem 
a kijelölt szakasz alapján készült és mégis benne lüktet a perikoparendszer 
lényege, az egyházi esztendő különböző időszakainak különböző levegője. 
Lehet tehát perikópák nélkül is perikopálisan prédikálni!

Örömmel várjuk a többi beszédet s ha szabad valamit kérni, várunk 
Kapi Bélától egy beszédet arról, hogy mi neki az evang. egyház ? Oly szere
tettel s melegséggel beszél néhol róla, hogy azt hisszük, sok ember lelki 
tapasztalatának kifejezhetetlenségét tudná benne kifejezni.

Túróczy Z oltán .


