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D. Kapi Béla püspök eddigi szerkesztő kérésére átvettem a 
Lelkipásztor felelős szerkesztői szolgálatát. Szorongó érzés
sel gondolok a munka felelősségére, mert tudom, hogy olyan 
lesz a magyar evangélikus egyház, amilyenek lesznek a lelki- 
pásztorai s hogy milyenek lesznek a lelkipásztorai, azt-befo
lyásolja a „Lelkipásztor" is. Jól esik tudnom, hogy ebben a 
munkában az Egyház Urán kívül mellettem van a régi gárda, 
élén a szerkesztő bizottság elnöki tisztjében D. Kapi Béla püspök
kel. Köszönöm mindazoknak, akik a „Lelkipásztor" jövő jé t szí
vükön hordozzák, hogy az átvétellel kapcsolatosan tanácsaikkal 
és terveikkel segítségemre siettek, őszinte örömömre szolgált 
látni azt, hogy milyen sokan éreznek felelősséget folyóiratunk 
iránt s milyen sok gondolat buzog s tettrekészség vár szolgá
latra annak kielégítésében. Kérem a tervek valóraváltásához 
Isten kegyelmét s lelkipásztor-társaim segítségét.

Hálásan köszönöm e helyen, hogy D. Kapi Béla püspök sze
mélyes utánjárással lehetővé tette, hogy folyóiratunk terje
delme megnövekedhetett s így szolgálatát jobban elláthatja.

Nem elég azonban egy folyóiratot jó l  szerkeszteni, előfi
zetők is kellenek ahhoz, hogy szolgálatát elvégezhesse. Jól is
merem lelkészi karunk nehéz helyzetét s azért merész elhatáro
zással a lap előfizetési árát leszállítottam. Ilyen előfizetés mellett 
azonban csak akkor lehet a lapot fenntartani, ha előfizetőinek 
száma megszaporodik. Kérem lelkésztársaimat, tegyék lehetővé 
előfizetéssel, hogy szolgálhasson nékik a Lelkipásztor“ .

Postai befizetési lapot mellékelek.
Testvéri szeretettel

TÚRÓCZY ZOLTÁN.



Csendben Isten előtt.

A keresztről való beszéd.
„És maga mellé vévén a tizenkettőt monda 

nékik: ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és betelje
sedik minden az embernek Fián, a mit a próféták 
megírtak.

Mert a pogányok kezébe adatik, és megcsú- 
foltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik. 
És megostorozván megölik őt; és harmadnapon 
feltámad.

Ök pedig ezekből semmit nem értének; és a 
beszéd ő előlök el vala rejtve, és nem fogták 
fel a mondottakat.'' Lukács 18, 31—34.

„Íme, a keresztről való beszéd. Milyen egyszerű ez az ige. 
Minden iskolásgyermek megértheti. És milyen megfoghatatlan 
ez az ige. Mert van-e megdöbbentőbb, lélegzetelállíttóbb dolog 
annál, mint ha azt halljuk, hogy a mi Teremtőnk és Urunk 
kereszthalállal hal meg, akárcsak egy utolsó gonosztevő. Nem 
kellene ennek a beszédnek a hallatára minden embernek felfi
gyelni? Ezeknek hallatára még nyugodtan álomra tudjuk hajtani 
fejünket anélkül, hogy előbb meggyőződtünk volna arról, hogy 
mese-e ez vagy valóság?! Nem kellene ezeket hallván mindnyá
junknak mélységesen megrendülni s a felkínált megváltást két 
kézzel megragadni?! Igen, ennek valóban így kellene lenni. így 
is volna ez, ha az Üdvözítő a mi földi bajainktól való szabadí- 
tást ígérné nekünk. Ha például a mi földi uralkodónk egy szép 
napon közhírré tétetné, hogy mostantól fogva pedig senkinek 
sem kell adót fizetni, sőt elengedi összes eddigi adótartozásain
kat is, hogyan felfigyelne erre mindenki! Hogy összecsődülné
nek az emberek, hogy megindulna a kérdezősködés, érdeklődés: 
hát csakugyan igaz, nem álhír, igazán valóság? íme, a Királyok 
Királya már régen közhírré tétette, hogy mindnyájunk bűnét 
megbocsátja. ígéretét egyszülött fiának vérével pecsételte meg. 
Isten kegyelmének hirdetésére azonban kevesen hallgatnak. Azok 
is jórészt közönnyel, vagy kelletlenül és megbotránkozva, sőt 
ellenségesen."

(L. Hofacker, + 1828.)
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A  d o l g o z ó  szóobában.

Ki dolgozik az egyházban ?
Márk 16, 17—20.

Rendszerint azt szoktuk felelni erre a kérdésre: Én dolgo
zom! Ezt a feleletet nem mindig az önteltség szüli. Van benne 
igen sokszor valami keserű panasz: Kénytelen vagyok minden 
munkát egyedül végezni, mert egyedül vagyok .. .

Újabban egyre több támadás éri egyházunkat, különösen az 
oxfordi csoportmozgalom részéről és éppen ennek a csoport
munkának a tapasztalatai alapján, „egy ember rendszer“ -e miatt. 
Valóban, ez a munkarendszer nem krisztusi munkarendszer. Ő 
maga is mindig csoportban dolgozott és csoportban dolgozta
tott. Tanítványait kettesével küldte ki. A minimum, amivel dol
gozott, a „két ember rendszer" volt. És ha őszinték akarunk 
lenni, akkor azt is meg kell mondanunk, hogy ha nincsenek 
munkatársaink, ez elsősorban nem környezetünkre, hanem ma
gunkra nézve ítélet. Ha ugyanis az ember beszél a gyülekezetek 
komoly keresztyén elemeivel, azok sokszor vannak telve panasz- 
szal, hogy úgy szeretnének valamit az egyházért dolgozni, de 
nem tudnak mit kezdeni, mert a lelkész mindent maga akar 
elvégezni.

Mi hát az oka annak, hogy nincsenek munkatársaink?
Ha magam dolgozom, ez azt jelenti, hogy öntelt ember 

vagyok. Azt hiszem, hogy csak én tudok valami érdemeset csi
nálni és eredményt elérni.

De jelenti ez egy másik súlyos hibámat is: hiú ember vagyok. 
Félek attól, hogy „szerephez" engedjek másokat is, hogy má
sok is „hangadók" legyenek. Félek attól, hogy a gyülekezet 
ráébred arra, hogy másoknak is adatott, nemcsak nekem —  és 
ezért inkább rátaposok felgyűlni akaró tüzekre, nehogy elho
mályosodjék mellettük az én tüzem lángja, amelynek pedig 
talán nagyobb a bűze, mint a fénye. Hogyne lennék hát egyedül 
a munkámban, amikor minden segíteni akaró lélek kénytelen 
előbb-utóbb rájönni arra, hogy féltékeny vagyok rá s ferde, 
sanda, gyanakvó szemmel kísérem minden próbálkozását!

Van aztán egy harmadik befelé mutató magyarázata is an
nak, hogy nincsenek munkatársaim. Nagyon türelmetlen ember 
vagyok. „Nem akaródzik munkatársakat nevelni", mert ez na
gyon nehéz munka. Az bizonyos, hogy az összes pedagógiai 
erények közül a leginkább próbára tett erény a türelem. Pedig 
mi lett volna belőlünk, ha édesanyánk elvesztette volna a türel
mét, amikor beszélni tanított minket! Mi lenne a mi egész földi 
szolgálatunkkal és keresztyénségünkkel, ha Istenünk türelmet
len lenne, ha nem tudná eltűrni, hogy mi, nyomorult szolgái
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itt kínlódunk, tehetetlenkedünk és amerikázunk és kivenné a 
kezünkből a munkát, hogy ö  végezzen el helyettünk mindent! 
De Isten munkatársakkal akar dolgozni s ezért munkatársakat 
akar nevelni. Régen nem volnánk papok, ha Isten nem mondaná 
el nekünk százszor-ezerszer ugyanazt, ha nem lenne türelme 
munkatársak neveléséhez!

Ha egyedül kell dolgoznom az egyházban, ez azt is jelenti 
még, hogy nincs még elég missziói érzékem. Akinek van misz- 
sziói érzéke, az nem tud betelni az eszközök és munkaterületek 
keresésében, annak olyan tekintete van, amellyel átlátja ezt a vilá
got, meglátja annak problémáit és szorongatja a Krisztus, hogy 
azokra megoldást keressen. Aki úgy érzi, hogy maga is le tudja 
aratni azt a búza-táblát, amely az egyház mezőin érik, annak 
nincs missziói perspektívája. Ellenzővel néző ember, aki nyomo
rult faekével turkál akkor, amikor egészen más eszközökkel és 
módszerekkel kellene már dolgozni.

Magunkra panaszkodjunk tehát, ha nincs munkatársunk. 
Csak a magunk bűne az!

*

De másképpen is fel kell vetni a kérdést: „ Dolgozom-e én 
az egyházban?

Senki se gondolja, hogy nem vagyok kellő megértéssel és 
megbecsüléssel a dolgozó lelkipásztorok iránt. Tudom mennyi
vel többrétű s többmunkájú a ma lelkipásztori szolgálata, mint 
a tegnapé s mennyivel szorgalmasabb a ma lelkipásztora, mint 
a tegnapé. Ezt nem lehet letagadni Isten dicsőségének kisebbí
tése nélkül. De: amit én dolgozom az egyházban, —  lehet-e azt 
dolognak nevezni? Amikor az ember a más életpályán dolgozó 
embereket nézi, elgondolkozik aozn, hogy vájjon eléggé ki
használja-e az egyház a munkaerőit? Hasonlítsuk csak össze 
munkánkat egy mérnök, vagy egy orvos mindennapi munkájá
val, tegyük csak oda egyszer olyan ellenőrzés alá a munkán
kat, mint teszik a fizikai munkások teljesítményét, amikor azok 
akár az akkord, akár a Bedaux-rendszer szerint dolgoznak —  
és aktkor meglátjuk, hogy van-e nekünk jogunk ennek a világ
nak a mérlegén a dolgunkat és munkánkat dolognak és mun
kának minősíteni.

Nemcsak ilyen formai szempontból kell azonban fölvetni ezt 
a kérdést. Kérdés az is, hogy az a munka, amit én az egyházban 
végzek, egyházi munka-e? Ne gondoljunk most azokra, amik 
elszekularizált területei a mi lelkészi munkánknak: a Hangya- 
szövetkezeti, a hitelszövetkezeti, a közbenjárói, a társadalmi 
munkákra, stb. Nem ezekről van szó. Ennek a kérdésnek a lé
nyege akkor lesz világos előttünk, ha a biblia szemüvegén át 
nézzük s így kérdezzük: Mit akar Krisztus az egyházban dolgoz
tatni velünk? Miyen munkára hívott el minket és mi ebből a 
munkából mennyit végeztünk el? így látom meg igazán, hogy 
egyházi munka-e az, amit én az egyházban végzek.

*
4*
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Mit tart Jézus egyházi munkának?
Máté 10, 7-ben így szól Jézus, amikor kiküldi tanítványait: 

„Elmenvén pedig prédikáljatok mondván: Elközelített a meny- 
nyeknek országa!“ —  Az első munka tehát, amelyre az Ür el
küldi tanítványait, amelyre tehát minket is elküldött, az evange- 
lizálás munkája. E munka üzenettartalma: „Térjetek meg, mert 
elközelített a mennyeknek országa!" Máté 28-ban, a nagy misz- 
sziói parancsban, ugyanez csendül meg. Márk 6, 12-ben is ezt 
olvassuk: „Kimenvén azért, prédikálják vala, hogy térjenek meg." 
Az evangélizációban tehát a megtérés hirdetésének szolgálatát 
bízza ránk az Ür. Az Ür tehát nem azért küldte tanítványait, 
hogy az emberek vallásos életét ápolják, erkölcsi életük meg
újulását elősegítsék, hanem hogy „térítsék meg őket." Tudjuk, 
hogy az apostolok hogyan látták el ezt a küldetésüket. I. Kor. 1, 
17— 18 és 2, 1— 2 mutatja, hogy ők az evangélizációban nem 
csak munka-módszeri szabályozást láttak, nem is csak célkitűzést, 
hanem munkájukat tartalmilag is megállapítottnak tekintették.

Nekem is a megfeszített Krisztust kell hirdetnem. Azt hir
detem? Mérjük le ezen a mérlegen igehirdető munkánkat! Isten 
szent Lelke vádol: Te hirdetsz az embereknek vallásos életfilozó
fiát, —  beszélsz nekik etikai idealizmusról, táplálod bennük a 
„vallásos érzés"-t, de hol van a megfeszített Krisztus és hol van 
az a kitűzött cél, amely felé igyekezned kell: Térjetek meg .. . ?

A másik munka-csoport, amelyre az Ür elküldi tanítványait 
az, amit „az irgalmasság cselekedetei" név alatt lehet összefog
lalni. (Máté 10, 8; Jakab 1, 27; 5, 14— 16.) —  Az evangélizációs 
munka és az irgalmasság cselekedetei között mintegy átmenetet 
képez az ördögűzés parancsa és szolgálata. Fel kell tennem ma
gamnak a kérdést: Hol van az én „szociális" munkám ettől a 
Krisztus szerint való egyházi munkától? Az a szociális munka, 
amit az Ür tanítványainak parancsol és amit azok végeznek, sze
mélyes szociális munka: Ti magatok gyógyítsatok!. . .  Ti maga
tok látogassatok!. . .  —  és személyes eredményes munka: A va
kok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak stb! Az 
én munkám nem személyes szociális munka, hanem gyűjtő akció 
és nem eredményes, hanem felületi kezelés.

A következő, amit az Ür egyházi munkának ismer el és szab 
ki, a hitre jutottak gondozása, a keresztyén testvéri közösség 
ápolása. Ide tartozik a szentségek kiszolgáltatása is. Ezeknek a 
hitrejutottaknak a gondozására —  azt akarja az Ür, —  külön 
gond legyen. Ne sommásan intéztessék el a többiekkel együtt. 
Hogyan viselkedem én gyülekezetemben a hitrejutottakkal szem
ben, nevezzék azökat akár hívőknek, akár megtérteknek, vagy 
akármiknek? Mik és kik ezek az én számomra? Tehertételek, 
mert talán jobban ismerik a bibliát, mint én, s kényelmetlen 
kérdéseket tesznek fel, amelyekre nem tudok válaszolni? M eg
szűnik a felsőbbrendűségi érzésem, amely akkor tölt el, amikor 
a szószéken állok és azokhoz beszélek, akik alattam vannak, —  
mihelyt közöttük vagyok? Gondozom őket, vagy úgy tekintek
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igényeikre, mint valami extravaganciára? Vájjon egyházi mun
ka-e az Ür szemében az én egyházi munkám?

Van aztán olyan egyházi munka-csoport, amelyet ez alá 
a gyűjtő-név alá kell foglalni: pásztori munka, a legeltetés és 
őrízés munkája (János 21, 15. köv.). Végzem-e ezt a munkát? 
Érzem-e a bárányok legeltetésének, a nyáj őrízésének egyházi 
munka-kötelezését? A 23. zsoltár és János 10 értelmében látom-e 
el ezt a szolgálatomat? Gondoljuk el, hányán vesztek el az Ür 
nyájából a mi kezünkön? Akik azelőtt ott voltak mindig a 
templomban, a bibliaórán, buzgón résztvettek mindig az egyházi 
munkában és egyszer csak elmaradtak: utánuk mentünk-e azok
nak, vagy hagytuk, hogy elvesszenek?

Egy másik munka, amit az Ür tanítványaitól követel, az 
egyházfegyelmezés. Máté 18, 15 köv. szerint két kérdése van 
az egyházfegyelmezésnek: a bűnösök megintése és a kulcsok 
hatalma. Merem-e egyiket is, másikat is gyakorolni egyházam
ban? Merem-e ezt egyházi szolgálatnak tekinteni?

Amikor így végigtekintünk ezeken a munkákon, amelyeket 
az Ür az egyházban látni akar, akkor lehet-e csodálkozni azon, 
hogy erre a kérdésre: Dolgozom-e én az egyházban és az én 
munkám egyházi munka-e? —  elhallgatok és lehajtom a fejemet?

*

Ha mindezekből sok minden, mint igyekezet, megvan is 
bennem, hatalmam nincs hozzá és az eredmény hiányzik. A hata
lom hiányzik lelkészi munkámból! Ez a sajátságos, megfogha
tatlan, megtanulhatott an valami, ami előtt térdre esnek az em
berek és felkiáltanak: „Mit cselekedjünk, atyámfiái, férfiak?" 
Máté 7, 29 szerint Jézusnak meg volt ez a hatalma s Máté
10, 1 szerint ugyanezt a hatalmat tanítványainak is megadta. 
Az eredmény mutatta is ezt a hatalmat. Olvassuk csak el Máté
11, 5-öt és Márk 6, 12— 13-at, vagy az első pünkösd történetét. 
Mi az oka annak, hogy ez az igazi apostolica successio megsza
kadt? Miért volt nekik hatalmuk, miért vagyunk eredménytelen, 
gyümölcstelen, gyenge, bűnös papi nemzedék mi? A megoldást 
Márk 16, 17— 20 adja: ,,-Az Ür együttmunkálkodott velük és meg
erősítette az igét a jelek által, melyek követik vala“ . I. Kor. 
3, 9 szerint is Pál úgy tekinti magát, mint a Krisztus munkatársát.

Mindenekelőtt gyógyuljunk ki ennél a gondolatnál abból 
a hiedelemből, mintha az Ürnak az egyházban övéivel való 
együttmunkálkodása valami társszerzőséget jelentene épp úgy, 
mint amikor valaki írja a szöveget, más meg a melódiát. Mi nem 
vagyunk egyenrangú felek az Ürral, mi csupán orgánumok va
gyunk, akiken keresztül az Ür akar dolgozni. Hogy ez így van, 
annak igazolására térjünk vissza Máté 10, 20-ra. Nem a tanít
ványok prédikáltak, az Ür szólt rajtuk keresztül. A trombita 
nem mondhatja: Én fújtam a takaródét! Az Atya szól belőlünk.
I. Kor. 2, 13-ban ugyanezt állapítja meg Pál apostol is. Az ir
galmasság cselekedeteiben szintén az Ür akar cselekedni. Az
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Apostolok cselekedeteinek könyvére úgy kell tekintenünk, mint 
Jézus cselekedeteinek könyvére és egészen bizonyos, hogy mai 
címét nem Lukács adta. Ö maga úgy kezdte írni ezt a könyvet, 
mint másodikat, amelyben ugyancsak Jézus cselekedeteiről 
van szó. Az apostolok csak eszközök voltak az Ür kezében. 
Mindent a Jézus nevében cselekedtek. Márk 16, 20-ban is vilá
gosan meg van írva, hogy a cselekedeteket, amelyekkel az ige 
megerősíttetett, az Ür cselekedte. A tanítványok Jézus nevében 
cselekesznek, Jézus általuk cselekszik. Az apostolok cselekedetei 
olyan világosan, egyszerűen és félreérthetetlenül Jézus csele
kedetei, hogy ezt mindenkinek látnia kellett, akinek szeme volt 
a látásra.

*

Itt bontakozik ki előttünk a mi nagy papi és egyházi tra
gédiánk. Megakadályozzuk Jézust abban, hogy dolgozzék az 
egyházban. Akármilyen furcsán hangzik, ez így van. Jézust meg 
lehet akadályozni a hitetlenség által. Márk 16, 17 így kezdődik: 
„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik . . . “ „Akik hisz
nek". Ha a jelek nem követik a munkát, azért nem követik, mert 
a hitetlenség által meg van kötözve a Krisztus keze. Márk 6, 
5— 6 szerint Názáret is megkötözte Krisztus csodatevő kezét 
hitetlensége által. Mi az oka tehát annak, hogy az egyház szol
gáinak nincs az ige hirdetésében hatalmuk, hogy nincs az irgal
masság cselekedeteiben gyógyító és ördögűző erejök? Nem 
engedik dolgozni az Urat hitetlenségük miatt.

A másik, Jézus munkáját akadályozó tényező az egyház 
szolgáinak engedetlensége. A csodák útja az engedelmesség és 
ha nincs engedelmesség, elmaradnak a csodák.

De hát nincs nekünk hitünk? Ne így tedd fel a kérdést, —  
hanem másként. Hiszem-e, hogy az evangélium ma is bűnöket 
megbocsátó, bilincseket összetörő, lelkeket megújító erő, vagy 
mindenféle pótlékra van szükségem, hogy az embereket a meg
térés útjára „vezessem"? Nem kapom-e rajta magam sokszor 
ezen a gondolaton: Talán nem elég a biblia arra, hogy az em
berek az egyházban megtalálják az üdvösséget, kell valami csal
étek, valami körítés. Nincs hitem elég ahhoz, hogy elég az evan
gélium, hogy az egyszerű, a meg nem másított evangélium ma 
is dinamit, mely felrobbant sziklákat, megdöbbent szíveket, meg
old minden problémát, mert ezen az evangéliumon keresztül 
tetszett az Úrnak hatalmasan szólani.

Még világosabban látjúk a kérdést, ha ennek a világnak 
ezer és ezer nyomorúsága, lelki szegénysége felé fordítjuk te
kintetünket. Világosan látjúk, hogy ördöngős lelkek élik körü
löttünk a maguk ördögi életét, keresik a szabadúlást és nem 
találják meg. Miért akarjuk az ő problémáikat mindenféle em
beri próbálkozással megoldani? Hányszor jöttek hozzánk lelkek 
gyötrődve és kínlódva és nem mertük kimondani: Menj ki belőle 
Sátán!? Nem merjük, mert nincs hitünk. Hátha nem lesz ered
ményes s minden marad a régiben! Hová lettek azok a gyógyító
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erők, amelyekkel az Ür hatalmat adott az Ö tanítványainak? 
Avagy jönnek hozzánk nyomorult gyötrődő lelkek, akik úgy 
szeretnék a feláldozást a bűneik alól és nincs bátorságunk azt 
mondani: Megbocsátom néked a te bűneidet! Nem merünk élni 
a kulcsok hatalmával, mert nincs hitünk az igében: Akinek meg
bocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak azoknak.

Azért olyan erőtlen az egyház, mert mi vagyunk a fungensek 
az egyházban és nem Krisztus. Autonómiát szereztünk, függetle
nítettük magunkat Krisztustól és csodálkozunk, hogy üres szó 
marad minden mondat és nincs azok mögött semmi, almi az Ő 
csodatevő hatalmát megmutathatná. Gyenge hitünk miatt mi ma
gunk dolgozunk és nem engedjük oda Krisztust a mi munkánk
hoz és nem adunk neki alkalmat arra, hogy Ö hirdesse az igét 
és bizonyítsa meg és erősítse meg az igét jelek által. Ezért olyan 
erőtlen a papság, ezért van elrejtve az egyházban az Isten di
csősége. Gondoljunk János 9, 3-ra! Egész sereg esete van az 
életnek, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy nyilvánvalóvá 
tegye bennük az Ó dicsőségét, —  de nem tudja. Marad minden 
úgy, ahogyan volt, mert az egyház szolgái nem engedik Krisztust 
dolgozni az egyházban.

Engedd dolgozni az Egyház Urát az egyházban!
Túróczy Zoltán.

A lelkipásztor műhelye.
Aki nem olvas, nem lehet jó  lelkipásztor. Miért? Talán azért 

állítjuk ezt, mert „szellemi" emberek akarunk lenni, akik fo ly
ton élvezni szeretnénk a szellem termésének gazdagságát és 
gyönyörűségét? Ettől lehetnénk szellemi vezetők, sőt „papok" 
is, de nem lelkipásztorok, igehirdetők, Isten szolgái. Miért kell 
állandóan és tervszerűen olvasnunk? Még akkor is, ha rengeteg 
az elfoglaltságunk és fáradtak vagyunk, még akkor is, ha sze
gények vagyunk és rongyoskodunk? Azért kell olvasnunk, mert 
követek vagyunk. Nem a mi véleményünkre és tudásunkra kiván
csi Istennek nyája, hanem a Pásztornak az üzenetére. A követ 
hűségéhez tartozik hozzá, hogy egyre alaposabban és mélyebben 
tanulmányozza a rábízott üzenetet. És van-e követ a földön, 
akár diplomata, akár politikus, akár gazdasági avagy kultúrába 
teljhatalmú megbízott, aki döntőbb és gazdagabb híreket és uta
sításokat kap, mint mi, az Ige szolgái? Egy hosszú élet sem ele
gendő ahhoz, hogy végére járjunk és kimerítsük a ránkbízott 
üzenetet: Isten törvényét és Isten evangéliumát. Hogyne kellene 
naponta olvasnunk, tanulmányoznunk ezért a Bibliát! Isten üze
nete azonban el van rejtve a Bibliában. Kutatnunk és keresnünk 
kell. Az irányt biztosan meg kell találnunk, amelyből szól és 
amelyből meghallhatjuk Isten élő beszédét. Vizsgálódnunk kell
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és résen állnunk, hogy össze ne tévesszük saját gondolatainkkal, 
emberi vallásos gondol átokkal. Mennyi tanulni és dolgozni-valót 
ad Isten Igéjének meghallása és tolmácsolása! Naponta kell gya
korolnunk magunkat abban, hogy beletanuljunk a Szentlélek 
szolgálatába. Szakértőknek kell lennünk Isten dolgaiban. Nem 
maradhatunk kontárok és műkedvelők, akik cigányfülre ját
szunk. Kótaolvasó és zeneelmélethez is értő muzsikusoknak kell 
lennünk, hogy igazi zene csendüljön fel. Nem elégedhetünk meg 
szellemes ötletekkel, egyéni felvillanásokkal, innen-onnan talló
zott, hallomásból, fél-füllel elkapott adatokkal, gondolatokkal. 
Mi a feladatunk? Az, hogy alaposan ismerjük a t e l j e s  Szent
írást, i ga zá n  megértsük nagy összefüggéseiben, v i l á g o s a n  
l ássuk az üdvösség történetének fővonalait. Röviden, hogy a 
teljes Szentírás és minden egyes iratának K r i s z t u s  tanúságát  
egyre teljesebben, egyre elevenebben és szabatosabban megis
merjük. Micsoda katona az, aki nem ismeri töviről-hegyire a 
puskáját és nem ért hajszálpontosan a kezeléséhez? Ismerjük-e, 
tudjuk-e legalább ennyire, kívülről is, igazi megértéssel az egész 
Bibliát? Benne élünk-e a Biblia világában? Engedjük-e, hogy 
átformálja és megszentelje egész életünket? Ehhez kell szünet 
nélkül és rendszeresen olvasnunk és éhhez szeretnének a követ
kező sorok egy-két gyarló ujjmutatással szolgálni.

Az első kellék ahhoz, hogy tájékozódjunk a Biblia szavai
nak igazi értelme felől, az, hogy szakadatlanul forgassunk k o n 
k o r d a n c i á t .  Csak így figyelhetjük meg, hogy a Biblia emberei 
mit értenek az írás szavain és így kerüljük el, hogy a magunk 
feje szerint félre-értsük. Jó és olcsó segítség ehhez a Biblisches 
Nachschlagewerk (Stuttgarti Bibliatársulat, RM 6). Az is bol
dogul vele, akinek gyöngén megy a német. A „szókonkordancia“ 
összegyűjti ugyanannak a szónak a különböző használatát. Se
gítségével igehelyekre is rátalálunk, amelyekről nem tudjuk, 
hogy hol vannak megírva. A „fogalom-konkordancia9 * 11 eligazít 
a Biblia főbb üzenetének tartalma felől. Sok egyéb segítség mel
lett hozza Luther nagyszerű bevezetéseit a Szentírás és egyes 
részei megértéséhez. Fontos eszköz még erre a célra Luther, 
Rali: Neutestamentliches Wörterbuch (Furche, 1937. RM 3.80). 
Az Újszövetség központi mondanivalóját dolgozza ki az egyes 
kifejezésékkel, bibliai tárgyakkal kapcsolatban. Egy részét a 
Harangszó közölte két év előtt.1)

Szükségünk van a Biblia összefüggéseinek felismeréséhez 
B i b l i a - i s m e r t e t ő k r e .  Ilyenek: Schlatter, Adolf: Einleitung in 
die Bibéi (1933-ban 5. kiad. RM 3.80), Weber, O.: Bibelkunde

9 Magyarázatos Bibliák: Jubiláums-Bibel (Stuttgart, RM 4.80), Al
brecht L.: Ujszöv. (RM 4.80) és Zsolt. (RM 2.40). Hasznos a Menge for
dítása, jó üdvösségtörténeti tájékoztatóval (RM 7). Konkordanciák: Calwi
(3. kiad. RM 5.50), Brémai (RM 4), Schmoller, O.: H an dk ónk o r d a n z. zum 
griechischen NT.
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des Altén Testaments I— II. kötet (á RM 4.80) és Brandt, W.: Neu- 
testamentliche Bibelkunde (1936-ban 5. kiad. RM 3.80).2)

A szószéki, bibliaköri és négyszem-közötti lelkipásztori ige
hirdetéssel, egyházi tanítással erősen igénybe vett lelkésznek 
sok indítást ad az Igében való elmélyedésre a jó  kommentár. 
Ilyenek: Schlatter, A.: Erláuterungen zum NT; Die urchristliche 
Botschaft, (Furche kiadása, Schmitz, O. szerk.) különösen jó  
belőle Dehn, Günther: Dér Gottessohn (Márk magy.) és Gesetz 
oder Evangélium? (Gál. magy.); Das Neue Testament Deutsch 
(Göttinga, Althaus és Behm szerk.), különösen jó  belőle Schnie- 
wind, Julius: Das Evangélium nach Matthaus. Olcsó és jó: Bibel- 
Jiife für die Gemeinde. (Stange, Erich szerk.)3)

A személyes, tervszerű bibliaolvasáshoz ad segítséget: Vic- 
tor János: Csendes vizek mellett I— II., Luther— Szabó József: 
Jer, örvendjünk keresztyének, Virág Jenő: Hiszek, Uram! Lilje, 
Hans: Wege in die Bibe! (80 pfg), Müller, Eberh.: Das ewige 
Gotteswort (RM 1.80), Asmussen: Das tágliche Wort (RM 1.70), 
nagyon jó: Search the Scriptures (Manley szerk., Intervarsity 
Fellowship kiadása).

Manapság kezdünk rájönni arra, hogy az Újszövetség fél
reértése az Ószövetség nemismeréséből következett. Az Ószövet
ség ellen indított ádáz harc pedig leleplezte a mai keresztyének 
nagy bizonytalanságát e téren. Holott sohasem juthatunk el a 
Bibliának, mint Isten élő Igéjének megértésére, sőt Krisztus 
igaz megismerésére sem, ha nem kerülünk újra élő és mély 
kapcsolatba az Ószövetséggel, mint az Egy Kinyilatkoztatás 
alapvető tanúságával. Az Ószövetség gyakorlati használatára ad 
hasznos útbaigazítást: Schmidt, Gerh: Das AT im Unterricht 
(RM 2.80). Kommentárok dolgában nehezebb a helyzet, mint az 
Újszövetségnél. Gyakorlati és lelki szempontból jó: Die Botschaft 
des AT (Calwi kiad.), Kroeker J.: Das lebendige Wort (11 kötet), 
AT-liche Schriftenreihe (Simon szerk., Kaiser kiad.).

Az Ószövetségben azelőtt elvileg vallástörténeti szempontból 
értékes okmányokat, gyakorlatilag szép erkölcsi példákat keres
tek. A zsidó vallás és erkölcs pedig valóban nem az egyházi 
oktatás tárgya. Ez legfeljebb művelődéstörténészeket érdekelhet. 
Annyiban van nekünk, keresztyéneknek, közünk az Ó s z ö v e t 
séghez ,  amennyiben az a maga egészében és minden egyes 
részében Jézus Krisztusról tanúskodik. Ezt a forradalmasító, vol
taképpen pedig egyszerű reformátori felismerést Vischer, Wilh.

2) Schlatter: Hülfe in Bibelinot (2. kiad. RM 5.50), Brandt, Th.: Kleine 
Bibelkunde (1938. 2. kiad. RM 2).

3) Magyarra fordítva különböző értékű kommentárokat tálalhatunk: 
Lohmann J.—Olasz S.: Krisztus vagy én? (Rom. magy.) Keller B.—Varga 
Gy.: Mennyei Jelenések Könyve, Maekiintosh—Vida S.: Elmélkedések Mózes 
első könyvéről, Chadwiok—Lukácsy.: Márk, Burton—Lukácsy: Lukács, 
Dods—Lukácsy: János ev. I—II., Kroeker J.—Ferenczy K.: Világhatalom 
és Isten országa (Dániel); eredetiek: Sallay István: A galáciabeli levél ma
gyarázata, 1938 és Nagy András: Jeremiás (Kolozsvár, 1929).
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érvényesíti a legkövetkezetesebben eleddig: (Das Christuszeug-' 
nis des Altén Testaments I. 1936, 3. kiad. RM 5). Aki az Ószö
vetséggel foglalkozik, nem kerülheti el ezt a könyvet. Sok hasz
nos tájékoztasát ad: Török István: Az Ószövetség értékelése 
(Pápa, 1936) és Tunyogi Csapó András: Szempontok az Ószö
vetség theoíógiai magyarázatához (1938). Üj fordulatot jelent 
más irányban: Asmussen Das 1. Samuelisbuch (1938, RM 3.20). 
Arra ad példát, hogyan kell egyszerűen olvasni és komolyan 
venni egy ószövetségi könyvet, mint Istennek élő és hozzánk 
intézett beszédét.

Különösen fontos a Genez i s  első fejezeteivel való foglal
kozás. A teremtés és bűnbeesés alapvető hitbeli tényeiben tisztán 
kell látnia és teljes biztonsággal kell mozognia minden lelkész
nek. Ehhez segít: Engelland H.: Am Anfang schuf Gott Hímmel 
und Erde (1938), Bonhoeffer, Dietr.: Schöpfung und Fali (1937) 
és Frey, Hellm.: Das Buch dér Anfange (1938, 2. kiad.)

Nélkülözhetetlen segítség az írás igazi megértéséhez Luther 
írásmagyarázata. Ziegner O. kiad.: Luther und die Erzváter (RM 
2.80), Heinsius kiad.: Dér 118. Psalm (RM 1.20); Luthers Glossen 
zum AT (RM 2.50), Brandt, Th. kiad.: Das Luther— Wort zum 
Psalter (RM 3). A bűnbánati zsoltárok (Schulek Tibor ford., Ha
rangszó kiad.).

Evangélikus lelkipásztort nem lehet elképzelni sem a nélkül, 
hogy állandóan, elmélyedően ne foglalkozzék az Ü j s z ö v e t s é g 
g e l ,  az Ür Jézus Krisztus személyéről és váltságművéről szóló 
tanúsággal. Ennek a hiánya zülleszti egyházi életünket. Ezért 
kapott lábra annyi közkeletű félreértés és helyt nem álló egyéni 
ötlet. Könyörtelen revíziót kell elkezdenünk e téren. Közöttünk 
is uralkodik Jézus tanításának idealisztikus értelmezése: a ke- 
resztyénség a „szeretet11 vallása st'b. Ezekkel szemben tisztázza 
Jézus tanításának igazi értelmét: Bultmann, Rudolf: Jesus c. 
könyve (RM 4). Krisztus személyének és művének reformátort 
megismerését Zündel, Friedrich: Jesus (3. újabb kiadás, 1927, 
RM 6) könyvében találjuk meg. A maga idején, a múlt század
ban, hallgatással mellőzte a tudományos világ. Ma pedig a kri
tika odafejlődik, hogy Zündel felismerésének szolgáltat igaz
ságot. Jelentős e szempontból: Hoskyns E.— Davey N.: The 
Riddle of the NT, (1931). Németre ford. Das Rátsel des NT. 
Kittel G. és Schniewind J. (1938, RM 6). Minden evangélium: 
Krisztus-tanúság. Minden csodatett, példázat és mondás Jézus 
személyéről szól. Tőle függetlenül és nélküle érthetetlen. Jézus 
személyének titka: őbenne az élő Isten rejtőzködik. Isten leg
nagyobb cselekvése: a kereszt és feltámadás. Ugyanerről szólnak 
az Újszövetség theológusai is: Pál, a Zsidó-levél szerzője, János. 
A másik nagy horderejű felismerés az, hogy az Ószövetség 
nélkül egyetlen részletet sem érthetünk meg az Újszövetségben. 
Az új írásmegértés középpontjában Isten elrejtett kinyilatkoz
tatása, Krisztus harca és győzelme, az eschatológia uralkodó
volta, a hit döntése áll. Ezek érvényesülnek Karner Károly:
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Máté evangéliumának magyarázatában (Keresztyén Igazság ki
adása), aminek alapos ismerete nélkül senki komolyan helyt nem 
állhat egyházunknak egyre nehezebbé váló szolgálatában. Sokat 
jelent az Újszövetség világának megismeréséhez: Schlatter: Die 
Geschichte des Christus (RM 4.80), Die Theologie dér Apostel 
(RM 4.80) és Die Geschichte dér ersten Christenheit (RM 11), 
valamint Zündel: Aus dér Apostelzeit (RM 6).

Az Újszövetség megértésének próbaköve a H e g y i  Beszéd  
megértése. A reformátori felfogás évszázadokon keresztül a 
háttérbe szorult a legkülönfélébb magyarázási kísérletek mellett. 
Thurneysen, Eduard: Die Bergpredigt (1926) c. füzete jelenti e 
ponton a döntő fordulatot. Ennek a 80 pfg-es füzetnek az is
merete elengedhetetlen. Arról szól, hogy a Hegyi Beszéd ele
jétől végig nem más, mint magáról, Krisztusról szóló tanúság. 
Elsősorban róla és nem rólunk szól, áki egyedül töltötte be a 
törvényt: Isten szent akaratát. Az éppen az evangélium, hogy 
Isten nekünk adja a fiú törvény-betöltését. Első sorban nem 
követelés a Hegyi Beszéd, hanem ajándék. Csak az ajándék alap
ján kerülhet sor téljes odaadásunkra és feltétlen engedelmessé
günkre. Részletesebben kidolgozza ezt a felismerést Lüthi, W. 
és Brunner, Rob.: Dér Heiland könyvükben (1937, RM 3.30). 
Sok segítséget ad ehhez: Karácsony Sándor: A hegyi beszéd és 
Kiss Sándor: A Hegyi Beszéd magyarázata (Pápa, 1939.)

Az Újszövetség igazi megértéshez elengedhetetlen a r e f o r 
m á t o r i  í r á s m a g y a r á z a t  alapos megismerése és állandó ol
vasása. Luther: Római levél magyarázata (Ficker J. latin kiad. 
RM 16.20, Ellwein, Ed. német ford., 1937, 2. kiad. RM 10), Erklá- 
rung des Briefes St. Pauli an die Galater (1925, 2. kiad. RM 2.70), 
Von dér Auferstehung dér Tótén (I. Kor. 15, Hohenberger kiad., 
1936, RM 4), Kálvin: Timótheus magyarázata, (Dávid Gy. szerk., 
Szabó András ford., Székelyudvarhely, 1939). A reformátori írás 
megértés korszerű érvényesülése Barth K.: Dér Römerbrief-jéhez 
fűződik (1929, 6. kiad. RM 9). Kisebb terjedelmű és könnyebb: 
Erklárung des Philipperbriefes (RM 4.70) és Die Auferstehung 
dér Tótén (I. Kor., RM 4).

Ebben a hézagos áttekintésben van elegendő magyar munka 
is ahhoz, hogy felfegyverkezhessünk az Igéért való tusakodásra. 
Valami kevés németet meg mindenki elsajátíthat. Minden a hű
ségünkön, az Igéhez, gyülekezetünkhöz, első sorban pedig a 
Krisztushoz való hűségünkön fordul meg.

Urbán Ernő
honvédleUkész.
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Összekulcsolt kézzel.

Az egyház ősi kollektaimádságai.
Az Anyaszentegyház imádságos életének nálunk alig ismert, elteme

tett drágakincseit szeretnénk a magyar evangélikus papság előtt újra 
feltárni az 1500 éves múltra és szinte az egész nyugati keresztyénségben 
kegyeletes, buzgó használatra visszatekintő ko//e/cfa-imádságok közlésé
vel. — Kollekta (collecta) a neve annak a rövid, jóformán egyetlen mon
datból álló, de tempore-jellegű, kérő imádságnak, amelynek állandó helye 
a főistentisztelet prédikáció-előtti részében, a nagy glória és az epistofa 
között van. (Megjegyezzük, hogy az ősegyházi-lutheri liturgikus tradíció 
szerint a napnak ez a sajátos imádsága nemcsak a főistentisztelet kere
tében használatos, hanem szerves része a korareggeli „laudes"-, és a 
késő-délutáni „vespera“ -zsolozjsmának is. V. ö. „A mindennapi istentisz
telet" c. tanulmányommal, a „Lelkipásztor" X. évfolyamában, 85—91. 
lapokon, 1934.)

A kollekta szó eredetileg (colligere!) az istentiszteletre összegyűj
tött nép jelenlétében mondott első könyörgést jelenthette (collectae ora- 
tio, se. plebisl), majd hamarosan az imádság tartalmára is vonatkoztatja 
az egyházi szóhasználat a kollekta értelmét és így e „collecta" — szinte 
már a IV. századtól fogva! — a gyülekezet kérését egy mondatba össze
foglaló, egészen sajátos jellegű liturgikus imádság megjelölésére szolgál.

Az Egyház ősi kollekta-imáóságai egyszerűségük, látszólagos egy
hangúságuk ellenére is a legmélyebb és leggazdagabb keresztyén imádság
tartalom klasszikus kifejezői. Igaz, hogy tömörségük erős lelki koncent
rációt kíván, — igazán csak meditálva imádkozhatjuk őket. -— A kollekta- 
imádság ■— mint általában minden igazi, liturgikus imádság — nem is
meri a bőbeszédűséget, nem akarja Istent kioktatni és nem tűri sem az 
okoskodásnak, sem a hangulat-vallásosságnak, sem pedig a retorikának 
frazeológiáját. — Az ősi ko//ekfa-imádságokban méltán láthatjuk a Máté 
evang. 6:7-ben foglalt olyan fontos és annyira elfeledett intelemnek 
életté válását!

A ko//ekfa-imádságokkal (amelyek — mint minden igazi liturgikus 
imádság! — névtelenül születtek!) a nyugati keresztyénség gazdagította 
az Egyház istentiszteleti életét és ezeket az imádságokat a latin nyelvnek 
szinte páratlan tömörsége, kifejezésbeli ereje és formai készsége tette 
mindenütt változatlan értékek becses hordozójává, biztos őrizőjévé. — 
Tartalmi gazdagságukat és kifejezésbeli tömörségüket, erejüket csak ak
kor kezdjük megsejteni, ha megkíséreljük, hogy magyarra fordítsuk őket.

Az ősi kollekta-imádság szerkezete a következő: 1. megszólítás (a 
megszólítottnak esetleges közelebbi meghatározásával), 2. kérés (rend
szerint a kérés megkezdése után, külön a tulajdonképpeni kérő ige, majd 
a kérés folytatása), 3. csaknem mindig egészen konkrét cél-meghatározás, 
4. és dicsőítő befejezés, (Megemlítjük, hogy a kollekta-imádságok rendsze
rint az Atyához szólnak; csak kevés azoknak a viszonylagosan „újabb"-
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eredetű (valószínűleg Nicaenum-utáni) kollektáknak a száma, amelyeket 
a Fiúhoz intéz az Egyház.)

Amilyen mértékben — a teljes főistentisztelet szívének, az Úrvacsora 
szentségének kitépése következtében, szükségképpen — felbomlott, sőt 
elfajult gyülekezeteinkben az Egyház ősi istentiszteleti élete, olyan mér
tékben kellett leválniok és elkallódniok a sajátosan liturgikus jellegű 
imádságok sorában a kollekta-imádságoknak is. — Néha ugyan még tör
tént némi kísérlet arra, hogy 2-3 régi kollekta-imádságból szerkesszenek 
össze „érthetőbb", illetve egyre terjengősebb újfajta kollektát, amely 
azonban — természetesen! — képtelen volt meggátolni a retorika ura
lomra jutását — A napjainkban használatos magyar agendák sem közük 
az Egyház ősi kollekta-imádságait.

Abban a reményben kíséreljük meg az alábbiakban az ősi kollekta- 
imádságoknak az eredeti latin szöveg alapján, a rendelkezésre álló élő
nyelvbeli fordítások figyelembe vételével, magyarra fordítását, — hogy 
az Ür ezzel a gyarló szolgálattal is munkálhatja Egyházunk belső életének 
megújhodását. — Bárcsak ezeknek az ősi kollekta-imádságoknak újra 
használatba vétele és együttes imádkozása is megerősíthetné, tudatosít
hatná az egész földkerekség ágostai hitvallású evangélikus Egyházához 
tartozásunkat, az Egyetemes Egyház előrement nemzedékeivel való kap
csolatunkat és hozzájárulhatna ahhoz, hogy a magyar Sionból újra „Ecc- 
lesia Oran9“ vághassák!

1. Advent I. vas. —  Urunk, támaszd fel hatalmadat és jö jj, 
hogy vétkeink fenyegető veszedelméből irgalmad kiragadjon és 
szabadításod megmentsen; aki az Atyával és a Szentlélekkel 
egységben mint Isten élsz és uralkodói, mindörökkön örökké, 
ámen.

2. Advent II. vas. —  Urunk, serkentsd fel szívünket Egy
szülötted útjának előkészítésére, hogy hozzánkjövetele megtisz
títsa lelkünket és így szolgálhassunk Téged; ugyanazon mi Urunk 
Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egy
ségben mint Isten él és uralkodik, mindörökkön örökké, ámen.

3. Advent III. vas. —  Urunk, kérünk Téged: hajtsd füledet 
könyörgésünk szavára és világosítsd meg lelkünk sötétségét 
hozzánklátogatásod kegyelmével; aki az Atyával és a Szentlé
lekkel, stb., ámen.

4. Advent IV. vas. —  Urunk, kérünk Téged: támaszd fel 
hatalmadat és jö jj, nagy erővel siess segítségünkre, hogy amit 
vétkeink késleltetnek, irgalmad sietve elhozza kegyes bűnbo
csánatodat; aki az Atyával és a Szentlélekkel, stb., ámen.

5. Karácsony ünnepén, éjfélkor. —- Istenünk, aki ezt a 
szentséges éjszakát az igaz világosság fényével beragyogtad, ké
rünk: add kegyelmedet, hogy amely világosság titkait itt a fö l
dön megismertük, annak örömeit a mennyekben is élvezhessük; 
aki Veled és a Szentlélekkel egységben mint Isten él és ural
kodik, mindörökkön örökké, ámen.

6. Karácsony ünnepén, hajnalban. —  Mindenható Isten, ké
rünk Téged: add, hogy —  akiket testté lett Igéd új fényessége 
elárasztott —  cselekedeteinkben az tükröződjék, ami a hit által
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lelkűnkben tündököl; ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus, Te 
Fiad által, aki Veled, stb., ámen.

7. Karácsony ünnepén, délelőtt. —  Mindenható Isten, ké
rünk Téged: add, hogy Egyszülötted testi születése (testbe jöve
tele) kiszabadítson bennünket a bűn igájából, amelyben fogva 
tart a régi szolgaság; ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus, Te 
Fiad által, aki Veled, stb., ámen.

8. Szt. István, első vértanú ünnepén (dec. 26-án). —  Urunk, 
kérünk Téged: engedd követnünk, amit ünnepiünk, hogy sze
retni tanuljuk ellenségeinket is, —  mert annak mennyei szüle
tését ünnepeljük, aki üldözőiért is tudott esedezni a mi Urunk
hoz, Jézus Krisztushoz; aki Veled és a Szentlélekkel egységben 
él, stb., ámen.

9 . Szt. János apostol és evangélista ünnepén (dec. 27-én). —  
Urunk, világosítsd meg kegyelmesen Egyházadat, hogy boldog 
apostolodnak és evangélistádnak, Jánosnak tanításától megvilá
gosítva, örökkévaló ajándékokhoz juthasson; a mi Urunk Jézus 
Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben 
mint Isten, stb., ámen.

10. Karácsony utáni vasárnapon. —  Mindenható, örök Isten: 
vezess bennünket tetszésed szerint, hogy szeretett Fiad nevében 
jócselekedettel bővölködhessünk; aki Veled és a Szentlélekkél 
egységben, stb., ámen.

11. Urunk körülmetéltetésének és szent nevének ünnepén 
(karácsony nyolcadán, jan. 1-én). —  Istenünk, aki Egyszülötte
det szent születésével emberi nemünk Üdvözítőjévé rendelted és 
Jézusnak neveztetted, add kegyelmedet, hogy akik szent nevét 
tiszteljük e földön, annak színről-színre látásán is örvendezhes
sünk a mennyekben; aki Veled és a Szentlélekkel egységben 
mint Isten él és uralkodik, stb., ámen.

12. Urunk körülmetéltetése és szent nevének ünnepe utáni 
vasárnapon. -— Ugyanaz, mint a 11. pont alatt.

13. Epifánia ünnepén (vízkereszt, jan. 6-án). —  Isten, aki 
e mai napon Egyszülöttedet a pogányoknak kinyilatkoztattad, a 
csillaggal, amely Hozzá vezette őket, add nekünk kegyelmedet, 
hogy akik hit által (hitből) már megismertünk Téged, -—- Felsé
gednek színről-színre látására is eljuthassunk; ugyanazon mi 
Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled, stb., ámen.

14. Epifánia ünnepe utáni I. vasárnapon. —  Urunk, kérünk 
Téged: hallgasd meg isteni szereteteddel Hozzád esedező néped 
könyörgését, hogy meglássa kötelességeit és erőt is nyerjen 
azok teljesítésére; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled, stb., ámen.

15. Epifánia ünnepe utáni II. vasárnapon. —  Mindenható, 
örök Isten, aki mennyen és földön egyaránt uralkodói, hallgasd 
meg kegyelmesen néped könyörgését és ajándékozd nekünk e 
mi mostani időnkben a Te békességedet; a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Te Fiad által, aki Veled, stb., ámen.
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16. Epifánia ünnepe utáni III. vasárnapon. —  Mindenható, 
örök Isten: tekints irgalmassággal erőtlenségünkre és oltal
munkra nyújtsd ki Felséged jobbját; a mi Urunk Jézus Krisztus, 
Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben mint Is
ten, stb., ámen.

17. Epifánia ünnepe utáni IV. vasárnapon. —  Istenünk, aki 
tudod, hogy milyen nagy veszedelmek környékeznek bennünket 
és hogy emberi gyarlóságunk miatt azokban meg nem állhatunk, 
—  kérünk Téged: adj nekünk lelki-testi erőt, hogy mindabban, 
amit vétkeinkért kell elszenvednünk, gyámolításoddal győzedel
meskedjünk; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Ve
led, stb., ámen.

18. Epifánia ünnepe utáni V. vasárnapon. —  Urunk, kérünk 
Téged: tartsd meg népedet állandóan szeretetedben, hogy azok
nak, akiknek egyetlen támaszuk a Te mennyei kegyelmedbe ve
tett reményük, mindenkor erősségük lehessen a Te oltalmad; 
a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szent
lélekkel egységben mint Isten, stb., ámen.

19. Epifánia ünnepe utáni VI. vasárnapon. —  Mindenható 
Isten, kérünk Téged: add, hogy mindig arra gondoljunk, ami 
Előtted kedves és a szerint is éljünk; a mi Urunk Jézus Krisztus, 
Te Fiad által, aki Veled, stb., ámen.

20. Szűz Mária templomba menetelének ( tisztülásának) és 
Urunk bemutatásának ünnepén (Gyertyaszentelő Boldogasszony, 
febr. 2-án). —  Mindenható, örök Isten: esedezve kérjük Felsé
gedet, —  add kegyelmedet, hogy amint e mai napon Egyszülött 
Fiadat emberi testünkben bemutatták a templomban, úgy mi is 
megtisztított lélekkel járulhassunk Eléd; ugyanazon mi Urunk 
Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled, stb., ámen.

21. Hetvened vasárnapon. —  Urunk, kérünk Téged: hall
gasd meg kegyelmesen néped könyörgését, hogy akik bűneink 
miatt méltán ostoroztatunk, Neved dicsőségére irgalmadból meg- 
szabadúljunk; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel, stb., ámen.

22. Hatvanad vasárnapon. —  Istenünk, aki látod, hogy saját 
tetteinkben nem bízhatunk, add kegyelmesen, hogy a Te Egy
szülötted, mindnyájunk Isteni Tanítója megoltalmazzon bennün
ket minden ellenséges hatalomtól, amely akadályozná a Te szent 
Igédet; ugyanazon mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

23. Ötvened vasárnapon. —  Urunk, kérünk Téged: hallgasd 
meg kegyelmesen könyörgésünket: szabadíts meg bűneink bi
lincseiből és oltalmazz meg minden bajtól; a mi Urunk Jézus 
Krisztus, Te Fiad által, stb., ámen.

24. Invocabit vasárnapon. —  Istenünk, aki Egyházadat a 
negyvennapos böjt megtartásával évenkint tisztogatod, add a Te 
népednek kegyelmedet, hogy amit Tőled a magunkbaszállás ide
jén elnyerni óhajtunk, azt Neked szentelt életben végre is hajt
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hassuk; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és 
a Szentlélekkel egységben, stb., ámen.

25. Reminiscere vasárnapon. —  Istenünk, aki látod, hogy 
milyen erőtlenek vagyunk, —  őrizd meg lelkünket-testünket, 
hogy testünkben minden gonosztól megoltalmaztassunk, szí
nink pedig minden bűnös gondolattól megtisztíttassék; a mi 
Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlé
lekkel egységben, stb., ámen.

26. Oculi vasárnapon. —  Mindenható Isten, kérünk Téged: 
tekints könyörülettel az alázatosak imádságára és védelmünkre 
nyújtsd ki Felséged jobbját; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad 
által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben mint Isten él és 
uralkodik, mindörökkön örökké, ámen.

Szószéken.
Ötvened vasárnap.
Délelőttre. — 1. Kir. 2, 1— 4.

Nemzedékről nemzedékre.

A gyermekében mindenki az utódját keresi és látja. Az utó
dot, akiben tovább szeretné vinni a művét, továbbépítve szeretné 
látni az álmait, megőrizve az értékeit s átörökítve az ő ember
ségét. Az átörökítésnek ez a vágya egyetemes emberi ösztön
ből táplálkozik, és sikerében minden atya kis győzelmét üli a 
múlandóság felett. így  a nemzedékről nemzedékre való élet és 
örökítés vágyát az emberiség egyetemes halálellenes küzdelme 
is táplálja. —  A végrendelkezés is azért egyetemes emberi szo
kás, mert benne is ennek a halál előtt menekülő folyamatos 
életnek a védekező izgalma feszül. A leganyagibb végrendelke
zésben is ott van ezért mindig bizonyos szellemi-lelki javak 
továbbadásának a vágya. Egy darabka föld szétosztásával is 
együtt osztódnak a paraszti sors minden szellemi-lelki javai, 
melyekben annak a darabka földnek a szerzése, vagy nemzedék
ről nemzedékre való őrzése sikerült. És így természetes, hogy 
nem csak anyagi végrendelkezés és örökösödés létezik, de szel
lemi, lelki is. Hogy a katona katonát, vagy még különb katonát, 
a tudós tudóst, vagy még különb tudóst akar a fiából, az csak 
természetes. S különösen erős lehet ez, ahol az örökhagyóban 
bizonyos hivatás- és küldetés-tudat is feszül. Isten népében pe
dig egyenesen Isten munkálja azt a vágyat, hogy az atyák lelki 
öröksége valóban örökség lehessen, s a gyermekek valóban 
utódok nemzedékről nemzedékre. Igénkben Dávid számára teszi

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.



Isten utolsó gonddá a fiának, Salamonnak lelki örökségét és 
kényszeríti, hogy halálos ágyán utoljára a fiának szóljon arról, 
hogy benne akarja továbbvinni az Isten az Ö ügyét. Hogy Dá
vidban milyen égetővé tette Isten ezt az örökítési vágyat, az 
látszik abból, hogy az ige szerint „parancsolja" a fiának, hogy 
Isten szolgája maradjon, s tovább őrizze az Úr útját. (I. Kir. 2, 1.)

I. Persze az ilyen lelki-szellemi örökhagyás sokkal szerve
sebb, mélyebb és hosszan tartóbb „végrendelkezést" igényel, 
mint egy halálos ágyon elmondott „parancs". Dávid is régen 
elkésett volna vele, ha csak a halálos ágyán jutott volna eszébe 
hatni a fiára az irányban, hogy ő is Istené legyen, s ha nem 
előzte volna meg ezt az az állandó végrendelkező, atyai bizony
ságtevő lélekszolgálat, amellyel Dávid, az atya, fiát Salamont 
irányította Isten felé. Mi gyermekek tulajdonképpen egész éle
tünkben végrendelkezést hallgatunk az atyáinktól, s így tulaj
donképpen minden nevelői munka szent végrendelkezés. Mert 
nem az az igazi végrendelkezés, mikor egy családfő szétosztja 
föld jét és vagyonát a gyermekei között, hanem az a döntő örök
hagyás, melyben rájuk örökíti az élete ideáljait, s megépíti 
bennük az embert, aki utódja.

De éppen ezért szörnyű felelősség ez a nevelő végrendelke
zés, s itt válik az atyai örökség minden utód számára sorsszerű 
adottsággá. Mert világos, hogy ezt a végrendelkezést végezheti 
a Sátán szolgája is, nemcsak Istené. A bűnnek is van céhrend
szere és nepotizmusa, melyben a Sátán az atyák bűneiben s 
bűnös „foglalkozásaiban" indítja el a fiaikat, akik —  parázna 
atyák parázna fiai, részegesek részeges fiai, istentagadók hitet
len fiai, —  ugyanabban a „szakmában" dolgoznak a Sátánnak. 
Az az emberi tapasztalat, hogy a bűn az az első örökség, ami 
mindig szétosztásra kerül a fiák között, s amiből sohasem for
gatják ki az örökségváró utódot. Azért azon kívül, hogy evi
lági élethelyzetünket az atyai örökség amúgy is sokban elhatá
rozza, —  hiszen tehetségünket, osztályhelyzetünket, vagyoni 
erőnket, már legtöbbször megalapozva kapjuk sorsszerű örök
ségben, —  különösen kell figyelnünk arra is, hogy bűnre való 
hajlamban, terheltségben, halálos megromlottságban mind kikap
juk a magunk örökségét Ádámtól fogva, akitől részünk a bűn és 
a halál.

A mai igénk alapján azonban különösen azzal törődjünk 
most, hogy Isten is ismeri és használja az örökítést az ő ügyé
ben, s hogy az atyák lehetnek örökhagyók az utódok benső, 
Istennel való hitbeli viszonya tekintetében is. Azt persze nem 
mondhatjuk, hogy a hit öröklődik. Egy szülő sem garantálhatja, 
hogy átadja fiának a hitét. A hit mindenkinél a személyes lelki 
harc eredménye és mindenkinél külön, kiszámíthatatlan isteni 
kegyelem. De tapasztalatunk az is, hogy Isten a térítés termé
szetes útjának jelölte ki a nemzedékről nemzedékre való lélek- 
ébresztés útját. Itt van előttünk Dávid családja, amelyben lehe
tetlen észre nem venni, hogyan küzdött azért Isten, hogy ebben
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a családban az összes bibliai őstől kezdve Jézusig tradálhassa az 
ő ígéretét. És ki tudná összeszámlálni azt a számtalan keresz
tyént, akit Isten a szülői bizonyságtevésben keresett meg. Azért 
az ige elsősorban arra tanítja a hívő szülőket, hogy ez az egyet
len fontos végrendelkezés amit számon is kérnek: „Legyél Isten 
engedelmes szolgája".

II. Dávid örökítését hármas nagy élmény táplálja:
a) Nem mint magánember intézkedik, mikor fiának lelki 

jövőjét szeretné elhatározni, hanem benne tudja magát egy csa
ládi és nemzeti közösségben, s fiára nem az ő magánvéleményét, 
de családjának és nemzetének hit és élettapasztalatát akarja 
hagyni. Persze nem valami általános családi, vagy nemzeti tra
díció „szentsége" mozgatja ebben, nem a család nevének, tisz
tességének, társadalmi, vagyoni állásának, s nem a nemzeti ha
gyományoknak, kultúrának, stb. fenntartóját keresi csak fiá
ban, de egészen határozottan, mint az ígéret hordozására kisze
melt család, s mint az ígéret Istene választott népének felelőse 
akar beszélni és végrendelkezni. A mi evangélikus családjaink 
akarják-e minden családi életérdek előtt az evangélikusságukat 
tovább hagyományozni? S a mi magyar népünk arra törekszik-e 
csak, hogy fiai a nemzeti hivatástudat, nemzeti műveltség, sajá
tos nemzeti arcunk vonásainak őrizetére legyenek jók, vagy tu- 
sakodik-e azért is, hogy a mi nemzetünknek is részül jutott ígé
retnek és Isten nekünk is kinyilvánított útjának és rendeléseinek 
őrízői is legyenek?

b) A hívő emberek valóságlátásával számol a halállal. Érzi 
az „idejét, hogy meghaljon", s tudja, hogy a „minden földinek 
útját" fogja megjárni a halállal. Isten ügyének ezen az ő por- 
szemnyi életén túl kell mennie, s sikerülnie kell. Ő csak azt te
hette, hogy míg kegyelmi ideje volt, szolgálta az ígéret Istenét, 
mire pedig ideje lejár, felkészíti a gyermekében a lelki utódját. 
Csodálatos erős hívő lélek intézkedik itt a halál kapujában.

c) Van egy csudálatos, boldog élettapasztalata: Isten a neki 
szolgálónak osztja az áldásait. „Őrizd az Ürnak ú tjá t... hogy 
előmented legyen mindenekben, amelyeket cselekedéndesz és 
mindenütt, valamerre fordulándasz, hogy megteljesítse az Ür az 
ő beszédét. . .“ (3— 4. vers) Ebben a mondatban nem a zsidó 
kalmár szellem beszél, hogy a do ut des elvén te is tegyél meg 
Istennek mindent, s majd ő is megteszi, ami kell, de az a hívő 
tapasztalat, hogy jó  volt az Urat szolgálni. És ebből táplálkozik 
egy biztos erősségű atyai tanács: Neked is ezt kell .fiam, s így 
kell tenned.

III. Mi az a végrendelet, amit Salamonnak el kell vállalnia?
a) Kell járnia az Ür útján. Ez abban nyilvánul, hogy meg

őrzi az Ür rendeléseit, (ezekben azokat az Isten rendelte sors
szerűségeket kell keresnünk, amelyekkel ő  az ember életét ki
szabta. őrizni az Ür rendeléseit, talán annyi: elfogadni lázadás 
nélkül az ember sorsát Isten kezéből.) és az Ür parancsolatait.



65

(Ezekben pedig Isten személyes életirányító vezetését kell ke
resni.)

b) El kell fogadnia az Ur ítéleteit, vagyis engedelmesen ki
tenni az életét Isten szeme és ítélő szentsége tüzébe. Elfogadni 
őt véleménymondónák s egyetlen bírónak.

c) Vállalnia kell a bizonyságtételeket, vagyis tovább mon
dani azt, amiben Isten megvilágosította.

Bef. Mindennek ellenében örökségképpen az ígéretet kapja. 
„Az Úr beszédét, amelyet szólott nékem“ , s „Amint meg van 
írva.“ Ez az egyetlen keresztyén örökség is, hogy „akik jár
nak ő előtte teljes szívük és teljes lelkűk szerint," azok előtt 
„megteljesíti az Ür az ő beszédét", melyben a választottaknak 
az ő kegyelmét ígérte.

Más felosztások :
/. Hívő tapasztalat életről, halálról.
Dávidban az Isten emberének hívő tapasztalata szólal meg a halál 

kapujában.
I. A mi előmenetelünk, bármerre fordulunk, Istentől függ.
II. Mert az életünket Isten által kiszabott sorsszerűségek korlátozzák
III. Isten személyes parancsai érik az egyént, amelyekben való enge

delmes hűség függvénye a boldogulás.
IV. Az élet komolysága és szent felelőssége abban van, hogy a mú

landó ember örökkévaló ígéretet hordozhat, s ennek továbbadásáról kell 
gondoskodnia. •

V. Az élet boldogsága és reménye abban van, hogy jó az Urat szol
gálni,-

II. Amiben engedelmesnek kell lenned.

El kell fogadnod az Ür őrizetét. Féltékeny Isten Ő.
I. Ezért szabja rendelései korlátjába az emberi életet. Nekünk Isten

től rendelt sorsunk van, amit vállalni kell.
II. Ezért fogja parancsoló királyi hatalma alá az övéit. Az Ür ve

zetése alá kell adnunk magunkat.
III. Ezért tétet bizonyságot magáról nemzedékről nemzedékre. Vál

lalnunk kell az ő hirdetését.
IV. Ezért jutalmazza a szívvel lélekkel övéit. Hogy a szeretetével 

és áldásaival is magához kösse az embert. Ö a szeretetével őriz.
Mindez nem csak tapasztalat alapján megszólaló emberi jótanács, 

melyet, mint Salamonnak az apjától, neked is jó meghallanod, de Isten 
kijelentett terve az emberrel. Ne akarjál összetörni Isten (szuverén aka
rata alatt.

Délutánra. — I. Kor. 1, 18—25.

Állandó gondom, hogy mi túl okosan prédikálunk. Az igehirdetésünk 
gyávasága nyilvánul meg ebben. Majdnem bocsánatot kérünk minden mon
datért. „Hiheti-e ezt egy nagyvárosi ember?" „Egy magyar paraszt mit 
szól ehhez a mondanivalónkhoz?" „Legyünk gyüleikezetszerüek", „Ez a 
művelt közönség megkívánja, hogy a bizonyításunk világos legyen", stb.

5*
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stb. Mi konszolidálni akarjuk az igét, s síma igazsággá tenni az igehir
detés tartalmát. Ki akarjuk szolgálni a „zsidókat" akik jelt kívánnak, (il
lusztrációk, szentimentális történetkék, elviselhetetlen lelki-hepiendes meg
térés színdarabok kegyes irodalma, stb.) és ki akarjuk szolgálni a „görö
göket" logikával. Pedig az igehirdetés nem lehet trükkös fogások kelep
céje, melyekkel kivetjük a hálónkat emberhalászatra, hanem éppen azzal 
akar erős lenni az ige, hogy a hirdetését csak hirdetés formájában kívánja. 
Az igét közölni kell, s hinni azt, hogy ez magában ereje Istennek arra, 
hogy „megtartsa az embereket". Mindez pedig nem a száraz igehirdetés 
rajongása, de az igének önön teremtő erejében való hit és tapasztalat 
bátorsága akar lenni.

Megfigyelendő, hogy nem a kereszt bolondságáról van szó az igében 
hanem a igehirdetés bolondságáról. Nem a kereszt a bolondság az emberi 
ész előtt. (Itt gyakran félreprédikálunk.) Az inkább kegyetlen, brutális va
lóság, ami előtt nincs az észnek miért meg nem hajolnia. A kereszthez 
fűzött kijelentés s az erről való prédikáció az, ami bolondság és botrán- 
kozás. Mi ennek a kereszthez fűzött prédikációnak a „bolondsága?"

I. Az embert meg kellett menteni, s erre Isten fiának áldo
zata kellett.

II. Az Egy halála a világ minden emberének, minden bűné
nek váltsága.

III. Az egyszeri halál egyszersmindenkorra való végleges 
elintézése a bűn és halál örök problémájának.

IV. Nekünk már semmit sem kell kitalálnunk és tennünk 
azért, hogy üdvösségünk, örökéletünk lehessen.

V. A keresztről való prédikáció maga, vagyis a puszta ige
hirdetés Isten megmentő hatalma és ereje. Az újjátermető Ige.

Minderre bizonyíték, hogy a világ minden bölcsesége sem 
volt elég mindezek helyettesítésére. Semmit sem tudtunk kita
lálni, mellyel „megtartattunk11 volna. A keresztről való beszéd
ben viszont milliók és milliók találták meg békességüket és bol
dogságukat Istenben.

Dezséry László
budapesti s. lelkész.

Böjt I. vasárnapja.
Délelőttre. — I. Mózes 3, 1—6.

1. Szövegmagyarázat.

Amíg böjt I. vasárnapjának evangéliomi perikópája boldogító öröm
hírt közöl: Jézusnak a Sátán felett aratott győzelmét, ez az ige megren
dítő gyászhírt tartalmaz, s nyitánya, kiindulópontja az emberiség nagy 
tragédiájának-.

Amiképpen a fényt akkor tudjuk igazán érzékelni és értékelni, ha 
ott látjuk mellette az árnyékot, Jézusnak a Sátán felett aratott diadala >s. 
akkor bontakozik ki előttünk teljes nagyszerűségében, ha az ember szé
gyenteljes kudarcának és elbukásának sötét mélységéből tekintünk fel rá-
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Nagyon sokat mond ez az ige éppen bojt I. vasárnapján. Feltárja 
előttünk a megváltás szükségességét, a böjt értelmét, a szenvedéstörténet 
okát és célját. Minden sora megváltás után kiált és eszünkbe juttatja a 
zsoltáríró imádságát: „A mélységből kiáltok hozzád, Uram!" (Zsolt. 130, 1.)

A primitívnek látszó elbeszélés örökérvényű igazságokat tár fel sze
meink előtt. Ami a hitetlen ember szemében naiv gyermekmesének tűnik 
fel, abban a hívő keresztyén csodálkozva látja meg a bűnbeesés felülmúl
hatatlan psychologiai éleslátással megírt történetét azt, a mindnyájunk 
életében megismétlődő szomorú történetet, melyről kmek-kinek közülünk 
fájdalmas tapasztalatai vannak.

Amennyire kárhoztatandó a karácsonyi történetnek a mi napjaink
ban is gyakran előforduló durva profanizálása, épp úgy el kell ítélnünk 
a bűneset történetének a profanizálását is. Isten Lelke nem azért íratta 
meg ezt a történetet, hogy ízléstelen és szentségtelen tréfákat gyártsunk 
belőle, hanem hogy mélységes megrendüléssel, szégyenkezéssel és bűn
bánattal lássuk meg benne közös nagy tragédiánk szomorú tanulságait.

Mindjárt az első szó rámutat a bűneset egyik főszereplőjére, a kí
gyóra. Isten Lelkének a vezetését lehet felismernünk abban, hogy a szent
író a Sátánt kígyóhoz hasonlítja. Találóbb hasonlatot nem is találhatott 
volna ennek a megrontásunkra törő szellemi hatalomnak a szemléltetésére. 
Ha visszagondolunk megkísérléseinkre és elbukásainkra, ha számon vesz- 
szük, hogy sokszor milyen alattomosan és észrevétlenül kerített hálójába 
az ős ellenség, kénytelenek vagyunk azt elismerni. Azt, hogy itt nem állat
ról van szó, hanem a mi ős ellenségünkről, a Szentírás több helye bizo
nyítja (Jel. 12, 9; I. Móz. 3, 15; I. Ján. 3, 8.), s mi igehirdetők arra vagyunk 
elkötelezve, hogy a Szentírást elsősorban a Szentírással magyarázzuk, ne 
pedig megromlott értelmünkkel.

Milyen jellemző már az első bemutatkozás is arra a gonosz hatalomra, 
aki Pál apostol szavai szerint gyakran átváltoztatja magát világosság an
gyalává (II. Kor. 11, 14.), Az ember pártfogójának, védőügyvédjének tün
teti fel magát Istennel szemben, s így ejti tőrbe. „Bizony nem haltok meg 
stb.' A legügyesebb sebész bonckése sem tárja fel jobban a betegség gyö>- 
kerét, mint a bűneset történetében az ige kétélű, éles kardja a bűn erede 
tét: gyanakvás, kételkedés Istennel szemben, engedetlenség az ő parancsa 
iránt, a bűn társat kereső tulajdonsága, a nő fontos szerepe az ember el
bukásában stb. Az életünket megrontó bűn előtt a testi kívánság tárja fel 
a kapukat, mely megfoganván bűnt szül, á bűn pedig teljességre jutván, ha
lált nemz. (Jak. 1, 14— 15.)

A jó és gonosz tudásának fája is találóan szemlélteti a szomorú való
ságot. Addig, inig az ember Isten parancsát át nem hágja, a vele való 
közösségben csak a jóról van ismerete. A bűneset óta azonban ismeri már 
a fájdalmas különbséget a jó és gonosz között. Azonban Isten végtelen 
kegyelméből ez is azt a célt szolgálja, hogy a bűn átkát magán hordó 
ember annál jobban vágyakozzék az Éden kertjének elveszített boldogsága, 
az Istennel való zavartalan közösség után.
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2. Igehirdetés.

A halál fájától az élet fájához vezető út.

Böjt a keresztyén anyaszentegyház életében az a fájdalmas 
és mégis áldott út, mely Krisztus golgothai keresztjéhez vezet. 
Ahhoz a véres keresztfához, mely a halál fája volt, de Isten vég
telen kegyelméből az élet fájává lett, gazdagon termő gyümölcs
fává, mely a bűnbocsánat, új élet és üdvösség gyümölcseit termi 
meg számunkra.

Böjti útunknak nem lehet más kiinduló állomása, mint amire 
a mai szentigék mutatnak rá. Krisztus keresztjéhez csak akkor 
jutunk el, ha előbb oda tudunk állani megrendült, bűnbánó lé
lekkel egy másik fa alá, mely az élet fája volt, de bűneink 
miatt a halál fájává változott át.

E fa alatt állva ismerjük fel, hogy sokkal több az, amit 
Isten megenged nekünk, mint amit megtilt. Hisz ö  nem elnyo
mott, kifosztott rabszolgáknak, hanem gyermekeinek és örö
köseinek teremtett bennünket. „Minden a tiétek.'* (I. Kor. 3, 
21— 23.) „A  kert fáinak gyümölcséből ehetünk." Ha ő  tilalma
kat, korlátokat állít életünk útjába, ha örökkévaló törvényeinek 
a partjai közé ágyazza be az életünket, ezt is atyai szereteté- 
ből a javunkra cselekszi. Életünk gazdagsága, lelkünk boldog
sága, öröme és békessége csak e partok között van biztosítva. 
Amint a folyó vize elposványosodik, ha kicsap a medréből, így 
posványosodik el a mi életünk is, ha áthágjuk Isten törvényét. 
A tékozló fiú útja, az atyai ház fegyelme alól való menekülés 
romlásba vezet.

E fa alatt állva döbbenjünk rá arra is, hogy a bűneset kö
vetkeztében egy rajtunk kívülálló gonosz hatalom rabságába 
jutottunk. Isten boldogító uralma alól fel akarván szabadítani 
magunkat, újból hatalom alá vetett emberekké lettünk, a Sátán 
nyomorult rabszolgáivá, akinek a rabszolgaságából csak egy 
felettünk álló hatalmasság szabadíthat ki. „Nem vér és test 
ellen van nékünk tusakodásunk." (Ef. 6, 11— 12.) Nem olyan 
lelki elkorcsosulás a mi bűnös állapotunk, melyet egy ügyes 
operációval, jó  neveléssel, emberi segítségnyújtással meg lehetne 
szüntetni. A Sátán hatalma alól, s a szent Istennel szemben fenn
álló vétkes tartozásunk állapotából csak a golgothai kereszten 
a halál felett diadalmaskodó, a Sátán hatalmát megtörő s vére 
által bűneinket eltörlő Krisztus szabadíthat meg.

A halál fája alatt tanuljuk meg azt is, hogy ne becsüljük 
le az ellenség erejét. Félelmetes hatalom a Sátán, akinek éppen 
ravaszságában van az ereje. Hiába próbáljuk emberi erővel és 
ügyességgel tökéletesíteni a védelmi fegyvereinket, ő mindig túl
jár az eszünkön, s olyan támadó fegyvereket alkalmaz, olyan ál
cázott harci eszközöket vesz igénybe, melyekkel szemben Jézus 
nélkül tehetetlenek vagyunk, s a harc kimenetele nem lehet 
egyéb, mint az újabb, meg újabb szégyenletes elbukás.
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A halál fája alatt minden kertelés és szépítgetés nélkül is
merjük be, hogy ha a csábítás a Sátántól ered is, elbukásunkért 
a felelősség minket terhel, azt senki másra át nem háríthatjuk. 
Az Istennel való közösségben az első emberpárnak is meg lett 
volna az ereje az ellenállásra és a győzelemre. A megkísértés- 
nek. még nem kell szükségképpen maga után vonni az elbukást. 
Ezért mi vagyunk a felelősek. Mi bocsátjuk rendelkezésére az 
ellenségnek azokat a támaszpontokat, melyeken megvetheti a 
lábát (akárcsak Szovjetoroszország Észtországban), s melyekről 
kiterjesztheti felettünk átkos uralmát. Egy gondolat, egy szó, 
egy tekintet elég áhhoz, hogy ős ellenségünk a támaszpontot 
megszerezze. Ezért kell oly halálos komolyan vennünk, amit 
Jézus Máté 5, 21— 30-ban mond.

Anélkül, hogy a férfiak felelősségét csökkenteni akarnánk, 
jó  meglátni azt is, milyen nagy felelősség terheli a nőt. Családi, 
társadalmi, egyházi és nemzeti életünk megújulása nagymérték
ben attól függ, hogy a bűnre való csábításnak engedő Évák a 
családi körben és mindenütt az Isten előtt engedelmesen meg- 
hajló Máriákká válnak-e, akik Jézus anyjával együtt mondják 
el: „Imhol az Ür szolgálója", s akik női lelkűk szeretetével nem 
a bűn tiltott fáját, hanem Krisztus keresztjét ölelik át.

Böjt első vasárnapján a hálál fája alatt állva, elveszett és 
elkárhozott voltunknak tudatára ébredve engedjük, hogy lel
künk sötétségébe már most beragyogjon a nagypénteki evan
gélium, a golgothai kereszt fénye. A halál fája alól bűnbánó és 
vágyakozó lélekkel indúljunk el a kereszt felé, hogy mielőbb le
szakíthassuk róla a bűnbocsánatot, új élet, üdvösség drága gyü
mölcseit. Ámen.

3. Prédikáció vázlatok.

I. M i a teendőnk a Sátán szolgaságában?

1. Nem a mentegetődzés,
2. nem a beletörődés,
3. hanem a Szabadító utáni kiáltás.

II. Ne Istent hazudtold meg, hanem a Sátánt.
1. Igaz, hogy bűnös vagy,
2. igaz, hogy halált érdemelsz,
3. de az is igaz, hogy Jézu;s Krisztus a bűnösök megtartására jött.

Délutánra. — Zsid. 4, 14— 16.

A kegyelem királyi széke előtt.

Böjt csak úgy lehet a bűnbánat ideje, ha előbb az önvizs
gálat és számvetés ideje lett. Midőn Isten számadásra hívó sza
vának engedve megállunk az ő királyi széke előtt, nekünk is azt 
kell érezniink, hogy adós szolgák vagyunk. Az adósságunk olyan 
nagy, hogy letörleszteni soha nem lennénk képesek. Egyetlen
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tiltakozó szavunk sem lehet az ellen, ha a szent Isten királyi 
széke a kárhoztató ítélet bírói székévé válik számunkra.

Kinek köszönhetjük, hogy ez a királyi szék bírói szék he
lyett mégis a kegyelem királyi székévé lesz? Egyedül Jézus
nak, a mi nagy főpapunknak.

Miért képes ő arra, hogy a szent Isten kárhoztató ítéletét 
elfordítsa a fejünk felől? Mert önmagát áldozta fel érettünk. 
Főpapi nagysága nem az uralkodásban, hanem a szolgálatban 
van. Nem azért jött közénk, hogy minket kifosszon, hanem hogy 
önmagát megüresítve meggazdagítson. Hogyan eltörpülnek őmel- 
lette az egyháztörténelem által feljegyzett nagy főpapok: VII. 
Gergely, II. Ince, s a többiek. Ügy elsápad mellette a fényük, 
mint a holdé, mikor feljön a nap.

Ámde Jézus a Golgothán véghez vitt főpapi szolgálatát hat
hatósan azért érvényesítheti az életünkben, mert áthatolt az 
egeken. „Nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon 
vére által ment be egyszer mindenkora a szentélybe, örök vált- 
ságot szerezve.“ (Zsid. 9, 12.) Amíg ő egyedül állott elfogatá- 
sakor vádolói között, minket nem hagy egyedül, hanem oda 
áll mellénk az Isten ítélőszéke előtt. Nemcsak a Sátán csábítá
sától óv meg, megóv a vádolásától is. Az ős vádló hiába akarja 
most már felemelni ellenünk vádoló szavát, nem érhet célt. Van 
hatalmas pártfogónk és szószólónk.

A mi nagy főpapunk azonban nemcsak az egeken hatolt 
át, itt a földön is áthatol minden bűnön és nyomorúságon, hogy 
segítségünkre legyen. Nincs az a nyomortanya, melynek ajta
jából visszalépne, ha ott hozzá folyamodnak, nincs az a beszeny- 
nyezett ruhájú bűnös, akit magától megvetéssel eltaszítana, ha 
segítségért hozzá kiált. Minden nehéz helyzetet, minden súlyos 
szenvedést ismer ő, aki mindenekben megkísértetett hozzánk ha
sonlóan, kivéve a bűnt. Utánunk jön, mint a nyomorúságunkon 
szánakozó jóbarát, mint velünk érző testvér, hogy szeretettel 
megfogja a kezünket, s odavezessen a kegyelem királyi szé
ke elé.

Csak egyet kér tőlünk, hogy ragaszkodjunk hozzá, s biza
lommal tegyük bele a kezünket érettünk általszegezett kezébe. 
Amíg Ádám és Éva a Sátán szavára hallgattak, mi őt ajándékoz
zuk meg teljes bizalmunkkal. Ha ez a ragaszkodás és bizalom 
nem fog hiányozni, akkor ő egész bizonyosan kieszközli, hogy 
mi, adós szolgák, a kegyelem királyi széke előtt irgalmasságot 
nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segít
ségül. Ámen.

Túrmezei Sándor
tokaji esperes-lelkész.
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Böjt II. vasárnapja.
Délelőttre. — I. Királyok 3, 5— 15.

1. Szövegmagyarázat.
Salamon (1017—977), Dávid és Bétsabé fia, Izrael legbölcsebb és leg

gazdagabb királya. Bölcseségének híre egész Elő-Ázsiában elterjedt és 
közmondásossá vált. Távoli fejedelmek zarándokoltak Jeruzsálembe, hogy 
hallgassák. Mig Dávid a harc hőse, Salamon a béke fejedelme. Sajnos, 
fényűző hajlam és feleségeinek nagy száma később megrontják világos 
ítélőképességét. Utána az ország rohamosan hanyatlásnak indul. Salamon 
intő példa arra, hogy aki a bűnt szereti, azt nagy esze sem mentheti meg.

Gibeon hivveus eredetű, dombon épült, jelentékeny város. Jeruzsá
lemtől északra 2 és fél órányira. Lakóit honfoglaláskor az izraeliták nem 
irtották ki. A város többször szerepel Izrael történelme folyamán. Salamon 
uralkodása első éveiben igen látogatott szenthely.

„Bén tób lörá“ (a jó és rossz között). Nyilvánvalóan nem csak a má
sok feletti ítélettételre vonatkozásban kéri ezt Salamon, hanem saját sze
mélyes életére is.

2. Igehirdetés.

Istennek tetsző imádság.

Imádkozó életünk sürgős reformálásra szorul. Kénytelenek 
vagyunk észrevenni, hogy gyakran hasztalan imádkozunk, nem 
nyílik meg az ég. Miért? Mert helytelenül imádkoztunk. Kima
radtak imádságainkból azok az elemek, amelyek a meghallgatás
hoz nélkülözhetetlenek, ezzel szemben felburjánoztak azok, 
amelyek nem tartozékai az imádságnak.

Kevés dolgot torzítottak el az emberek olyan ijesztő mó
don, mint éppen az imádságot. Sok ember meghallgatás reménye 
nélkül „felmondja" imádságait. Az imádkozás szellemi szóra
kozásnál nem jelent egyebet számára.

Imáját ugyan mindenki oda viheti Isten elé és elmondhatja, 
de feleletet nem nyer. Isten elzárkózik. Hallgat. Imádság dolgá
ban szeszélyes úrhoz hasonló a mi Istenünk, aki nem áll szóba 
olyan imádkozókkal, akik helytelenül imádkoznak. Pedig alig 
van borzasztóbb annak megtapasztalásánál, minthogy imádsá
gunkra nem felel az Isten!!

Hol követjük hát el a hibát? Talán a testtartásunk rossz 
vagy a hanghordozásunk vagy a mondatszerkesztésünk? Oh nem! 
Ezekben mesterekké képezhetjük ki magunkat. Mégis Isten
nek nemtetszők az imádságaink!!

Üdvözítőnk azt mondja: „Kérjetek és adatik néktek, ke
ressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek!" (Máté 
7, 7.) Luther pedig ilyen vallomást tesz az imádságról: „Vala
hányszor komolyan imádkoztam, mikor valóban komoly volt a 
dolog, bőséges meghallgatást leltem és többet kaptam, mint 
amiért imádkoztam. Bár olykor késlelkedett Isten, de mégis 
meghallgatott!" (Erlang. 59, 1.)
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Ilyen komoly biztatások közepette nem engedhetjük, hogy 
imádságaink egyszerű szellemi szórakozássá fajuljanak, amelyek
nek azonban gyakorlati eredményük nincs. Ezért sürgős isko
lázásra van szükségünk abban, hogy milyen az Istennek tetsző 
imádság?!

Az a szentírási szakasz, amelyet az imént felolvastunk, egy 
Istennek tetsző mintaimádságot tár elénk. Ez a szentírási sza
kasz „Salamon-álma“ néven ismeretes az Ótestamentumban. 
„Tetszék ez a beszéd az Ürnak!“ —  olvassuk imádságáról.

Elemezzük Salamon imádságát és lássuk, mik azok a voná
sok benne, amelyek imádságát kedvessé tették Isten előtt?!! Lát
juk, hogy Salamon: 1. hálát ad Istennek a múltban megtapasz
talt irgalmasságáért, 2. gyermekként megalázza magát, 3. lel
ki javakat kér.

1. Kedvessé teszi Salamon imádságát már maga az a je l
lemvonása, hogy bár megnyílik az imádkozó előtt a lehetőségek 
kincsesháza, nem zúdítja mindjárt kérések és kívánságok özö
nét az égre, hanem mindenek előtt hálát ad Isten irgalmassá
gáért. Felsorolja Isten nagyságos cselekedeteit Dáviddal az ő 
atyjával. Tehát a hála fonalát fogva visszatér a múltba.

Ezt mi gyakran elmulasztjuk. Ha jelen pillanatbn nem lá
tunk semmi égi csodát, hajlandók vagyunk megállapítani, hogy 
nincs mit megköszönni Istennek! Pedig megszámlálhatatlanok 
Isten kegyelmes cselekedetei elmúlt életünkben. Ha tehát azt 
akarjuk, hogy imádságunk Istennek tetsző imádság legyen, 
akkor legyünk igazságosak és kezdjük imádságunkat mindenkor 
Isten iránti hálaadással és nevének magasztalásával!

2. Másik nagy hibánk, hogy imádkozás közben nem tudunk 
elég mély alázattal közeledni Istenhez. Próbálunk alázatosak 
lenni, de ez az alázat nem elég olyan mindenható és felséges 
Ürral szemben, mint az Isten. A háttérben ugyanis mindig ott 
pöffeszkedik az „én“ , amely nem engedi elismerni, hogy „Isten 
kegyelme által vagyok, ami vagyok1*. Annyit még hajlandó el
ismerni az „éh“ , hogy Isten „segít*1, de, hogy minden Istentől 
van, ennek elismerésére túlontúl büszke.

Már pedig a Szentlélek világosan megmondja Jakab apos
tol által, hogy „az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázato
soknak pedig kegyelmet ád!“ íme itt az egyik legfőbb oka 
annak, amiért imádságaink meghallgatás nélkül maradnak és 
esdéklésünk szavára nem nyílik meg a menny. Salamon mély 
alázattal, kis gyermek módjára közeledik a Felségeshez mikor 
így szól: „Én kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni és 
bejönni1* és imádsága kedvet talál Istennél.

Ugyanezt írja elő számunkra Üdvözítőnk is: „Bizony mon
dom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint 
a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek 
országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyermek, 
az a nagyobb a mennyeknek országában**. Sőt az Ür Jézus meg
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mondja nyíltan, hogy a bölcsek és értelmesek elől, felfuvalko- 
dottságuk miatt, Isten elrejti az ő kincseit, ellenben a „kisde
deknek", vagyis az ő alázatos gyermekeinek —  megjelenti.

A kananeus asszony, hite mellett, az ő nagy alázatosságával 
tudta meghódítani az Urat. Amikor ez a pogány nő vállalta, 
hogy „ebek“ -hez hasonlítsák, ezzel fényesen levizsgázott az alá
zatosságból. A vámszedő, alázatossága folytán, bűnei dacára is 
megbékélt szívvel távozik a templomból, míg a gőgös farizeus 
imádsága nem talál meghallgatásra.

3. Legtöbb ember elvesztené fejét, ha a mindenség Ura, 
arra hatalmazná fel, hogy kérjen, amit csak akar! Salómé, a 
Heródes előtt táncoló leány, megszédül és bűnbeesik, amikor 
a király felhatalmazza, hogy kérjen, amit akar! Ha a szülők 
(helytelenül) egy szép napon kinyilatkoztatnák gyermekeik előtt, 
hogy készek minden kívánságukat teljesíteni, a gyermekek, 
mohó kapzsisággal, minden bizonnyal édességeket, pénzt, szó
val testi javakat kérnének.

Vájjon imádságainkban nem túinyomóak-e a testi, anyagi 
javak elnyerésére irányuló kérések? Ismét egy ok, amiért imád
ságaink nem tetszenek az Istennek. A mi Istenünk ugyanis nem 
szereti, ha múlandó kincsekre és értékekre vetjük magunkat, 
de örül annak, ha örökkévaló értékekért tusakodunk. Ezért fi
gyelmeztet igéjében: „A  világ elmúlik és annak kívánsága is, de 
aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké". (I. János 2, 
17.) Salamon lelki javakat kér.

Imádkozó életünk sürgős reformálásra szorul. Legyen több 
ezentúl imádságainkban a múltért való hálaadás, a gyermeki 
alázat és a lelki javak után való kívánság!

Délutánra. — Róma 8, 31—39.

Szövegmagyarázat.

A 31. vers kedvelt jelszava lett többeknek az egyháztörténelem folya
mán. (István király, Bethlen Gábor.) Természetesen az összefüggésből kira
gadva ez az ige elveszti eredeti értelmét és testi, világi színezetet nyer. 
Érteni szokták alatta rendszerint Isten oltalmazó segítségét a testünket 
fenyegető ellenséggel szemben. Az ige eredeti értelme azonban az, hogy 
Isten szeretete üdvösségünk záloga és akit egyszer Isten az ő Fiának vére 
által megigazított, attól az üdvösséget senki el nem rabolhatja többé! Ha 
ugyanis Isten vele van, ki lehet ellene?!

A „feidomai" görög ige eredeti értelme: sajnál, óv, kímél. Az eredeti 
szöveg szerint tehát így hangzana a fordítás: „Tulajdon Fiát nem kí
mélte." „Hüper-nikaó" eredeti értelme: messze túlszárnyal, fényes győ
zelmet arat. A fordítás tehát így hangzana: „Fényes győzelmet aratunk 
az által, aki minket szeretett."
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Igehirdetés.

Isten sreretete ragaszkodásra buzdít.

A felolvasott szentírási szakasz három fontos dologra mutat 
reá. Ezek:

1. Isten nagy szeretete.
2. Krisztus esedezése.
3. A hívők ragaszkodása.
1. Isten nagy szeretete. János evangéliuma 3, 16. versét nem 

ok nélkül szoktuk az egész Üjtestamentum magvának tekinteni. 
Nagy szeretet kellett ahhoz, hogy Isten az ő szerelmes Fiát ha
lálra adja értünk! Melyik földi szülő adná gyermekét, mások 
javáért, hóhérok és gyilkosok kezébe?! Ábrahám felsőbb isteni 
parancsnak engedelmeskedik, midőn kinyújtja kezét Izsákra, 
isten kedvéért kész ugyan feláldozni fiát, emberek kedvéért azon
ban, még a legjobb barátja kedvéért sem lett volna hajlandó 
ilyen nagy áldozatra. De megtette ezt értünk a mi mennyei 
Atyánk. „Az Isten a mihozzánk való szerelmét abban mutatta 
meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meg
halt." (Róma 5, 8.)

Nézd, mint könyörög a Fiú a Getsemáné kertben! Vérve
rejték hull homlokáról, midőn esdekel: „Atyám, ha lehetséges 
múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én 
akarom, hanem amint te!“ Isten azonban tulajdon Fiát nem kí
mélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta!

Isten szeretete olyan nagy, hogy könnyeket fakaszt sze
münkből, bűntől megkeményedett szívünket meglágyítja, arra 
késztet bennünket, hacsak megátalkodottak és hitetlenek nem 
vagyunk, hogy odaborúljunk a kereszt alá és magasztaljuk azt, 
aki tulajdon Fiát adta értünk!!

2. Krisztus esedezése. Üdvözítőnk szerepe a kereszthalállal 
és az azt követő feltámadással nem nyert befejezést, hanem tart 
folytatólagosan a világ végéig. Egyik legfontosabb tiszte jelen
leg az, hogy esedezik érettünk.

Az egymásért való imádkozás nagy jelentőséggel bír a hívő 
keresztyének életében. Erős bátorítást jelent az, amikor tudjuk, 
hogy keresztyén testvérek imádkoznak értünk. Az Úr igéje is 
erre biztat. (Jakab 5, 16.)

Ha földi emberek szószóló imádsága ilyen hathatós, meny
nyivel inkább eredményes Krisztus érettünk való esedezése!! 
„Van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus!" —  mondja 
róla János apostol. (I. János 2, 1.) A Zsidókhoz írt levélben pe
dig azt olvassuk róla (7, 25.): „ ő  mindenképpen üdvözítheti is 
azokat, akik őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy 
esedezzék érettök!"

Bizonyos-e, hogy Krisztus imádsága meghallgatást talál? 
Már alázatos állapotában azt olvassuk róla Lázár feltámasztásá
val kapcsolatban: „Jézus pedig felemelé szemeit az égre és 
monda: Atyám hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.
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Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem!“ (János 
11, 41— 42.) Ha alázatos állapotában mindenkor meghallgatta őt 
az Atya, még sokkal inkább meghallgatja most megdicsőült 
állapotában, midőn a mennyben az Isten jobbján ül és ott ese
dezik érettünk!!

3. A hívők ragaszkodása. Isten nagy szeretete és Krisztus 
esedezése arra indítja a hívőket, hogy ragaszkodjanak Urukhoz 
mindhalálig és vállaljanak érette minden szenvedést!

Az a keresztyén férfiú, aki a római levél 8-ik fejezetének 
végén nyomorúságról, szorongattatásról, üldözésről, éhségről, 
mezítelenségről, veszedelemről és fegyverről beszél, nem úgy 
emlegeti ezeket, mint aki csak hallott valamit az ilyenekről, ha
nem mint aki szóról-szóra átélte mindezeket. Azonban a felso
roltak együttesen is kevesek voltak ahhoz, hogy őt Krisztustól 
eltántorítsák.

„M eg vagyok győződve!*' —  kiáltja Pál apostol! Nem azt 
mondja, hogy „sejtem*1, „vélem** vagy „gondolom**, hanem a 
teljes bizonyosság hangján szól: „M eg vagyok győződve!** —• 
vagyis „tudom**!

Meg vagy-e te is győződve, hogy téged sem tudna sem 
nyomorúság, sem üldözés, sem veszedelem, sem fegyver, sem 
semmiféle földi vagy földöntúli hatalom elszakítani az Isten sze
relmétől, amely van a Krisztusban?!! Mert napjainkban újból 
olyan fordulatot vett az egyháztörténelem, amidőn hamarosan a 
hívő keresztyének vérbizonyság tételére lehet szükség!!

Harmati Béla 
ősagárdi lelkész,

Böjt III. vasárnapjára.
Délelőttre. r— Zsoltár 77, 8— 14.

1. Szövegmagyarázat.
Szövegünk szoros összefüggésben van a megelőző és az utána kö-. 

vetkező szöveggel. A 8— 10 versek gyötrelmes kérdései azért olyan -súlyo
sak, mert a múltban áldott és boldog tapasztalásai voltak az Úrnak cse
lekedetei felől. Most minden a visszájára fordult. A 8— 10. vers lelki vívó
dásainak kérdéseire a felelet a 11. és 12. versben van. A 11. verset Luther 
így fordítja: „De én mégis azt mondom, nekem ezt el kell szenvednem; 
a Felségesnek jobbja mindent megváltoztathat.** A Károli-féle fordításban 
a 11. versnél „Ez az én betegségem**, nem az első „Ez“ szón van a hang
súly, hanem az „én“ szón, tehát más szórenddel a szöveg így hangzik: „Az 
én betegségem ez . . . “ Tehát valóságban nem a „Fölségesnek jobbja** vál
tozott meg, hanem én bennem jelentkezett a - „betegség** (bűn) s ezért 
látom úgy, hogy a „Fölségesnek jobbja * megváltozott. Ha tehát úgy látom, 
hogy elvet az Ür, nem jóakaróm többé, hogy végképpen elfogyott az Ö 
kegyelme..., ez a fordulat a múlt ellenkező tapasztalásaival, szemben (6. 
és 12.) nem Istennél állott be és jött létre, hanem én bennem, az én lelkem 
lett beteg, azaz bűnös. Isten változatlanul az, aki volt a régi napokban,
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a hajdankor éveiben: megváltó Isten. (16.) A böjti gondolat a 11. versben 
van. A bűnnek a következménye az, hogy megkísértik a gyötrelmes kér
dések, az Istentől való elhagyatottság érzése. A bűn mint betegség. A 11. 
vers bűnvallás. Az a betegség, amiről ez a vers szól, nem azután követke
zett be, amikor Istentől elhagyatva tudta magát, hanem éppen azért szo
rongatja ez a tudat, mert a bűn, mint betegség rontotta meg Istennel való 
eddigi zavartalan viszonyát. A Sátán nem azokat kísérti meg. akik már 
úgyis egészen az övéi, ott erre már nincs szükség, hanem azokat környé
kezi meg, azoknak a szívében támaszt kétségeket, akik még, vagy már 
nem az övéi. A hívő embernek vannak igazán kétségei. De azért ezek a 
kétségek nem „emberi gyarlóságok ", hanem a Sátán mesterkedései, tehát 
a bűn. Az Istentől való elhagyatottság érzése bűntudatra ébreszti. Ugyan
akkor megnöveli előtte azoknak a múltban lejátszódó történeti tényeknek 
az értékét, amelyek az ő minden egyéni kétségein felül és túl hatalmasan 
igazolják Istennek hűséges és kegyelmes voltát. Ezek a történeti tények 
a mi számunkra még hatalmasabbak. Lehet ugyan itt rámutatni más egyéb 
történeti tényre, melyek Isten kegyelmes voltát igazolják, de az igehirde
tés maradjon meg az üdvtörténet tényeinél.

2. Igehirdetés.

A hívő ember kétsége és bizonyossága.

1. A 8— 10. versek felolvasása után. Ezekben a kérdésekben 
egy nagy lelki krízis jelentkezik. Ezeket a kérdéseket nem egy 
hitetlen ember teszi fel, hanem egy hívő lélek. Nagy vígasztalás 
és megerősítés van itt számunkra. Isten gyermekeinek életében 
van olyan idő, amikor kiapadnak az élet vizének áldott forrásai, 
amikor az az érzés lesz úrrá felette, hogy az Isten elhagyta őt, 
nem törődik vele. Gyakran van az úgy, hogy Isten magunkra 
hagy bennünket. Eltakarja előlünk az arcát, elrejtőzik. Ilyenkor 
azután megrohanja az embert a Sátán és sorba adja fel nekünk 
a gyötrő kérdéseket, amelyekre nem tudunk felelni. A keresz
tyén életben ez a legválságosabb idő. Minél őszintébb szívvel 
ragaszkodunk az Úrhoz, annál hevesebb a Sátán ostroma ilyen
kor. Bármennyire is úgy látszik előttünk, hogy Isten eltávolodott 
tőlünk, Isten nem távolodott el, hanem bennünket ragadott ki 
a Sátán az Isten kezéből. A Sátán beszél a mi kétségeink kér
dései mögött. Próbára teszi Isten iránti szeretetünket, hűségün
ket. Mi nagyon hamar elbízzuk magunkat. Nemcsak hitetlen, ha
nem hívő elbizakodottság is van. Nekünk szükségünk van arra, 
hogy időnként Isten elrejtőzzék előlünk, hogy meglássuk: meny
nyire esendő, bűnös emberek vagyunk, mennyire szükségünk 
van arra, hogy újabb és újabb tapasztalások kényszerítsenek min
ket a Sátán realitásának meglátására, a bűn erejének a felisme
résére, hogy azután annál tisztábban lássuk: Megváltóra van 
szükségünk. Ilyen krízisekben döbbenünk rá, hogy milyen gyen
gék, nyomorultak vagyunk, a bűnnek milyen hatalma van felet
tünk, itt tárul fel a mi egész belső gyengeségünk, betegségünk, 
hitbeli erőtlenségünk.
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Amikor az Istentől való elhagyatottság lelki válsága utolér 
bennünket, akkor tulajdonképpen a bűneink értek utói bennün
ket. Nagy bűnbánatra van ilyenkor szükségünk, mert nem Isten 
távolodott el tőlünk, hanem mi távolodtunk el Istentől.

2. (12— 14.) A hitéletben jelentkező válságok idején fogód
zunk meg az Ürnak „hajdani csodáiban1*. (12.) Életünknek azon 
tényeiben, amikor megbizonyosodtunk hatalmasan az Isten meg
segítő kegyelméről . . . Világító tűzoszlopok azok életünk elbo
rult ege alatt, a ködbevesző úton, hogy mutassák az utat haza
felé, az Istennel való békesség boldogságához. Mindenkinek az 
életében vannak ilyen áldott tények, tapasztalások. De ezeknél 
az egyéni életben fellelhető múltbeli tényéknél is hatalmasabb 
megtartó erő van számunkra azokban a történeti tényekben, 
amelyek Isten megváltó kegyelmének útját jelzik a Jézus Krisz
tus földi életében. Történeti tény az, hogy Jézus Krisztus meg
született ebben a világban és történeti tény az is, hogy meghalt 
és feltámadott ezért a világért és benne én érettem. Történeti 
tény Krisztus diadala a reformációban. Nagyobbak ezek a tények, 
mint az én lelkem vívódásai. Felnézek rájuk, mint siralmaim völ
gye fölé emelkedő, ég felé nyúló hegycsúcsokra és azt mondom: 
„Oh Isten, a te útad szentséges ..

3. Prédikáció vázlat.

Kérdések a szenvedésekben:

1. Elhagyott engem az Isten? így kérdez az elbizakodottság?
2. Megfeledkezett rólam az Isten? így kérdez a kishitűség.
3. Fényit engem az Isten? így kérdez a bűnbánó alázatosság.

Délutánra. — Zsid. 12, 11— 15.

Isten fenyítése alatt.

„. . . A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egye
nesítsétek fel és a lábaitokkal egyenesen járjatok . . Ügy hang
zanak ezek az igék, mint keményen pattogó vezényszavak egy 
csatát vesztett szétszórt sereg felé. A kézben nincs erő, hogy a 
fegyvert megfogja. A térdek megrogynak. Hű képe ez a belső 
lelki elernyedésnek, amelyben benne van már a keresztyénség. 
Olyan hatalmas erők sorakoznak ma fel a világban, hogy ezek
kel szemben mintha egészen tehetetlen volna az Isten népe, az 
egyház. Nagyon elhatalmasodott rajtunk a ,;csekélyértéküség 
érzése** (Minderwertigkeitsgefühl). Nincs bennünk rugékonyság, 
erő, lendület. Tele vagyunk pesszimizmussal.

Ilyen sereggel, ilyen elernyedt lelküséggel élni nem, csak 
pusztúlni lehet, mert ezek soha sincsenek az Isten oldalán. Isten 
nem a lemondásnak, a megalkuvásnak, beletörődésnek Istene. 
Isten akarata mindig ez: „A  lecsüggedett kezeket és az ellankadt 
térdeket egyenesítsétek fel, lábaitokkal egyenesen járjatok.** De 
ennek az erőnek a forrása sohasem bennünk van, hanem mindig
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Istenben. Szenvedéseink Isten „fenyítései", amelyek mindig „ke
servesek", mint amilyen keserves a gyermek számára a szülői 
fenyíték akkor, amikor kapja, de amikor felnő a gyermek, há
lával csókolja meg a kemény apai kezet, amelyik fenyítve őt, 
kialakította benne a jobb, tökéletesebb embert. Isten az Ő fe
nyítése által gyakorol bennünket a keresztyén életben. Ezért 
nem csüggedünk meg az ő fenyítései alatt, hanem a hit türel
mével várjuk „az igazságnak békességes gyümölcsét".

így nézzünk az Isten „fenyítéseire" és akkor nem vesz raj
tunk erőt az elernyedés, nem csüggesztjük le kezünket és nem 
lankad el a térdünk, hanem engedelmeskedjünk és szolgáljuk 
ebben a békétlen világban a békességet, azt a békességet, ame
lyet Isten adott nekünk a Jézus Krisztus által. Szolgáljuk az Ö 
szentségét. Vigyázzunk a legnagyobb kincsünkre: a Krisztusban 
tőle nyert kegyelemre. Ha el nyertük is az Isten kegyelmét, min
dig megvan rá a lehetőség, hogy elszakadjunk tőle és akkor 
annál nagyobb a zuhanás.

Vázlat: Isten három erődítménye:

1. Békesség.
2. Szentség.
3. Kegyelem.

Molitórisz János
ceWdömölki esperes-lelkész.

Illusztrációk.

/. Kir. 2, 2— 4. I. István királyunk is Dávidéhoz hasonló szép 
intelmekkel látja el fiát, Imre herceget: „Szerelmes fiam, én szí
vemnek édessége, jövendő sarjnak reménysége, kérlek, paran
csolom, hogy mindenütt és mindenben necsak atyádfiáihoz, avagy 
főemberekhez, vagy vezérekhez, vagy szomszédokhoz és lako
sokhoz légy kegyelmes, hanem az idegenekhez is és mindenek
hez, akik hozzád jönnek. Mert kell, hogy a király kegyes, irgal
mas és egyéb jóságokkal teljes és felékesített legyen. Légy hát 
irgalmas mindenekhez, akik erőszakosságot szenvednek, mindig 
amaz isteni parancsot tartván a te szivedben: Irgalmasságot aka
rok és nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a 
hatalmasokhoz, hanem a hatalom nélkül szűkölködőkhöz is. 
Légy végezetül erős, hogy téged a jószerencse felette föl ne 
emeljen; avagy a balsors le ne verjen. Légy alázatos is, hogy 
az Isten téged felmagasztaljon itt és a jövendőben . . Boldog 
gyermek, akit az életre ilyen útravalóval bocsát el a szülője!

I. Kor. 7, 18. Az Alpoknak egy meredek csúcsán áll egy 
kereszt, azzal a felírással: „Spes unica =  Egyetlen reménysé
günk". Fájdalmas szívű szülőik állították onnan lezuhant s éle
tét vesztett egyetlen leányuk, „egyetlen reménységük" emlékére. 
De az a felírás többet is mond: nemcsak a szülők bánatát, gyá-
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szát hirdeti, hanem azt is, hogy a Krisztus keresztje a mi egyet
len reménységünk .. . Merész vállalkozásu turisták —  már e 
fájdalmas történet miatt is —  szeretik felkeresni azt a helyet. 
Egy alkalommal a kiránduló társaságnak egyik tagja —  bizo
nyára a szomorú véget ért leányra való gondolat is beleját
szott —  egy pillanatra rosszul lett, szédülni kezdett. A vezető 
észrevette; de nem volt annyi ideje, hogy mellette teremve meg
foghassa és fenntarthassa. Azért odakiáltott neki: „Kapaszkodjék 
a keresztbe!" Az illető megtette: a hirtelen támadt szédülési ro
ham elmúlt; meg volt mentve. —  Igen, ez a kereszt nekünk: 
menedék, megtartatás.

I. Mózes 3, 4— 5. Egy lelkész (Hill Roland) így kezdte a 
prédikációját: Tegnap, amint az utcán megyek, egy sereg disz
nót láttam egy ember után menni. Kíváncsian követtem a csordát. 
Csodálkozva láttam, hogy a vágóhíd felé tartanak. Kérdeztem 
az embertől, mit csinál, hogy a disznók oly készségesen követik. 
Azt felelte: Amint látja, egy zsompor kukoricát viszek előttük. 
Közben-közben megzörgetem; néha-néha pár szemet is dobok 
eléjük. Erre aztán szívesen jönnek utánam. —  Igen, folytatta 
a lelkész; így tesz az ördög is az emberrel. Meg-megzörgeti 
kukoricás zsomporát előtte; néha-néha oda is vet pár szemet 
neki. S az emberek százai és ezrei hallgatnak rá, mennek utána, 
nem gondolván meg, hogy a saját vesztükbe rohannak . ..

Zsid. 4, 16. Az 1307-ben elhalt I. Edvárd angol király éle- 
medett korában a halálhoz készülvén, betegágyán azt mondta: 
„Minden kérést igyekeztem teljesíteni; s amikor kegyelemért 
fordultak hozzám, minden esetben kegyelmet gyakoroltam". —  
Isten minden jóindulatú, népét szerető királynál is kegyelmesebb. 
Bátran és bizalommal fordulhatunk tehát mindenkor az Ő ki
rályi székéhez: nem fog elutasítani bennünket; s nem fogja 
kegyelmét megtagadni tőlünk.

/. Kir. 3, 11— 13. Egy vasgyár munkásai között három hívő, 
keresztyén életet élt. Ezért munkatársaik éretlen csipkelődésének 
és gúnyolódásának az állandó tárgyai voltak. De ők mindezzel 
nem törődvén kötelességeiknek lelkiismeretesen eleget téve to
vábbra is tántoríthatatlanul kitartottak vallásos meggyőződésük 
s Jézus iránti hűségük mellett. Ügy egy év múlva mindhármukat 
a gyárigazgatói irodába hívatták. Bizonyos aggodalommal lép
ték át a félelmes küszöböt azt gondolva, hogy „szervezett' mun
katársaik áskálódására bizonyára elbocsátják őket. De bármi 
történjék is —  tették fel magukban —  ők hitükből nem enged
nek. Milyen nagy lett azonban a csodálkozásuk, mikor hűséges 
munkájukért és megbízhatóságukért elismerésben és külön juta
lomban részesültek. „Keressétek először Istennek országát és az 
ö  igazságát, s mindenek megadatnak néktek!"

Róm. 8, 38— 39. Hadrián császár pompás új palotáját bál
vány-isteneinek való áldozással akarta felavatni. A pogány papok 
elhitették vele, hogy csak akkor lesz az új palotában szerencsés 
s az istenek csak akkor teljesítik minden kérését, ha a keresz
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tyén Symphorosa is áldozik hét gyermekével együtt a házavatás 
alkalmával a pogány isteneknek. A császár magához hívatja az 
édesanyát. Előbb ígérettel, majd fenyegetéssel rá akarja venni, 
hogy áldozzon fiaival az ő isteneinek. Az özvegy azzal felel: 
„Férjem és testvérem, akik tribünjaid voltak, keresztyén hitü
kért készek voltak mártírságot szenvedni. Tudd meg császár, 
hogy én sem akarok méltatlan lenni hozzájuk'1. A császár inge
rülten, ellenmondást nem tűrő hangon mondja: „Vagy áldozol az 
én hatalmas isteneimnek, vagy pedig gyermekeiddel férjed és 
testvéred sorsára juttatlak". „Megteheted, válaszol Symphorosa; 
de hitünkhöz és a Krisztushoz gyermekeimmel együtt még a ha
lálban is hívek maradunk". A császár ezek után az özvegyet a 
Herkules-templomba hurcoltatta; ott megszégyenítésképpen arcul 
verték, majd a hajánál fogva felakasztották; s egy teljes óráig 
hagyták így lógni. S mert erre sem volt hajlandó megtagadni 
hitét és áldozni a pogány isteneknek, hét szép gyermekét a sze
me láttára a legválogatottabb halállal, egymás után végezték ki. 
Az édesanya tehetetlenül szenvedte végig gyermekeinek a már- 
tírságát. De a halálban is bátorította s biztatta őket: „Fiam, 
odafenn égi korona vár". Végül őt magát, a nyakára egy hatal
mas követ kötve, a Tiberisbe vetették. De sem halál, sem élet, 
sem fejedelemségek, sem hatalmasságok nem tudták elszakasz- 
tani Istennek a szerelmétől, mely vagyon a Jézus Krisztusban.

Zolt. 77, 12. Egy, megpróbáltatásait, szenvedéseit igazi türe
lemmel viselő keresztyéntől kérdezte a barátja: honnan van az, 
hogy oly nyugalommal, megbékélt lélekkel tudja a keresztjét 
hordozni. „Nagyon egyszerű és könnyű ez, —  felelte a kér
dezett — . Az egésznek a titka négyfelé való tekintésben áll." 
„Hogy érti ezt?" —  hangzik újra a kérdés. „Halld hát, —  szól 
a Jób-lelkületű szenvedő — . Először is fölfelé tekintek az égre; 
s arra gondolok, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem 
jövendőt keresünk. Másodszor lefelé tekintek a földre; s látom, 
milyen kevés az, amivel végül is be kell érnünk. Harmadszor 
körültekintek az emberdk között; s látom, milyen sokan vannak, 
akik nálam is szerencsétlenebbek, akiknek még jobban kijutott 
a kereszthordozásból. Negyedszer hátra, visszafelé tekintek az 
életemre; s ott látom, hogy az Istennek mennyi jóságát, kegyel
mét élveztem már érdemtelenül."

Zsid. 12, 11. Egy édesapa átadta magát a részegeskedésnek, 
a könnyelmű életnek; miközben feleségétől és egyetlen gyerme
kétől mindjobban elhidegült. Favágással kereste a kenyerét; 
több órajárásnyira az otthontól. Ezt használta fel ürügyül arra, 
hogy néha hetekig sem nyitott ajtót a családjára. Minden szabad 
idejét a kocsmában töltötte. Távolléte alatt diftériában megbe
tegedett a négyéves kis fia. A szegény édesanya elhagyatottsá- 
gában, pénztelenségében nem fordult orvoshoz: meghalt a gyer
mek. Az édesapának még csak értesítést sem küldhették, mert 
nem tudták, hol s merre dolgozik. Mikor a kis koporsót kivi
szik, édesanyja sírva, roskadozva követi életének egyetlen viga
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szát és reményét. A menet a vendéglő előtt halad el. Belülről 
lárma; majd kurjongatás közt kitámolyog egy részeg alak. M eg
áll; ránéz bárgyú tekintettel a koporsóra. A gyászoló közönség 
megismeri: a koporsóban fekvő gyermeknek az atyja. Mikor 
megtudja, mi történt, összeborzad; s egyszerre kijózanodik. 
Megutálja önmagát. Nem mer kimenni a temetőbe: fél a halott 
gyermektől. Aztán elrejtőzik; de nincs nyugta. Pár órával ké
sőbb könnyezve térdel a felesége előtt. Fogadkozik, hogy ezután 
más ember lesz. Szavát megtartotta: rendes, becsületes ember 
vált belőle. —  Amit az élő gyermek nem tudott elérni, elérte 
a halott: egymáshoz vezette az elhidegült hitveseket; megmen
tette atyjának az életét és lelkét . . . Van áldása, haszna a fá j
dalomnak, Isten fenyítésének is!

Kiss Samu
nagybarátfalui lelkész.

Prédikáció
gyámintézeti gyermekistentiszteleten.

Taitoita. Ziermann Lajos
egyet. O. A. Gyámintézeti egyházi elnök. Ózd, 1939. okt. 22.

Ézs. 60, 22.

Bizonyára Ózdon is úgy van, mint otthon Sopronban, s a 
tiszai egyházkerületben is úgy van, mint nálunk, a Dunántúlon. 
Ott az a szokás, hogy az öreg embert, —  akire nem tudnak már 
nagyobb és nehezebb munkát bízni, —  odaültetik a bölcső mellé, 
hogy ringassa a gyermeket, vagy rábízzák a már felnőttebb gyer
mekeket, hogy vigyázzon rájuk, meséljen nekik, s tartsa őket 
jó  szóval és tanítsa meg őket minden szépre, jóra.

Hetekkel ezelőtt a jó  Marcsek nagytiszteletü úrral megál
lapítottuk, hogy ki prédikáljon itt a G. A. Gyámintézeti közgyű
lés ünnepnapjain, ki tartson előadást, ki beszéljen a nagyokhoz 
és kicsinyekhez. Én azt kértem, hogy engem ültessenek az ózdi 
gyülekezet bölcsőjéhez, juttassák nekem a gyermekistentiszte
letet, hadd szóljak hozzátok, a jövendőbeli ózdi gyülekezethez. 
Én t. i. magamban így töprengtem: én már öreg ember vagyok, 
s így nem vagyok már messze a mennyországtól —  ti pedig, 
édes fiaim és leányaim, mint gyermekek, még nem vagytok mesz- 
sze a mennyországtól. Így majd csak megértjük egymást. Fogad
játok azért szívesen, édes gyermekeim, engedjétek meg, hogy 
szívetekbe véssem azt az igét, melyet az imént az oltár előtt 
felolvastam. Ez az ige így szól: „A  kicsiny ezerre szaporodik 
és a kevés erős nemzetségre. Én az Úr, az ő idejében nagy ha- 
marsággal megmívelem ezt.“

Huszonnyolc évvel ezelőtt gyümölcsérlelő őszkor, Vas vár
megyének Szentgotthárd körüli községeiben, ill. 'gyülekezetei
ben jártam. Egyik nap délutánján egy különösen szép faluba 
értem. Királyfalvának hívták. Sajnos ezt a szép falut elvették
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tőlünk. Osztrák, majd német falu lett. Ebben a faluban az úttest 
mellett jobbról is balról is csupa szép gyümölcsöskert volt. Ren
geteg sok piros almát, zamatos édes körtét, ízletes barackot, s 
nagyszemű szilvát láttam ott. Olyan volt akkor az a falu, mint 
a paradicsomkert. Tudakoltam is, hogy ki ültette azt a sok szép 
gyümölcsfát. A falu vénei, a presbiterek, meg is adták a dolog 
magyarázatát.

„Csak néhány évvel ezelőtt —  mondták —  halt meg a mi 
jó  öreg, tiszteletreméltó tanítónk: Matthes József. Kegyes, isten
félő férfiú volt, ki a maga növendékeit minden jóra s szépre 
megtanította. Mikor pedig kimaradtak az iskolából s megkon
firmáltak, emlékül mindegyiknek a gondosan kezelt faiskolából 
egy gyülmölcsfacsemetét adott. A növendékek azt a fát elültet
ték, ápolták, gondozták úgy, amint az iskolában megtanulták, 
így mindig több lett a gyümölcsfa a kertekben. Mikor ez a sok 
fa virágzik, avagy gyümölcsöt hoz, a mi kis falunk tényleg olyan, 
mint egy paradicsomkert.S * * * * * 11

Engem meghatott a királyfalvai atyafiak elbeszélése, any- 
nyival inkább, mivel diákkoromban magam is jól ismertem azt 
a tiszteletreméltó tanítót, Matthes Józsefet.

Királyfalván szemeimmel láttam s tapasztaltam, hogy Isten 
áldása mellett a kicsi kezdetből milyen nagy dolog lesz. Ott 
meggyőződtem arról, hogy: „a kicsiny ezerre szaporodik és a 
kevés erős nemzetségre. Én az Ür, az ő idejében nagy hamar- 
sággal megmívelem ezt“ .

A napokban kezembe került két népiskolai irka. Az egyik 
irka hátlapján két képet láttam: a fátlan és a fásított falunak 
képét. A másik irka hátlapján meg a gyümölcsfa ültetéssel fára
dozó munkásnépet láttam. Megmutatom néktek is ezeket a képe
ket. A fátlan falu alatt ezeket a sorokat olvassuk: „Ha fátlan 
a falu, határ, kerüli is azt minden madár!11

„Ahol nincs fa, —  tudja Isten: ott talán még öröm sincsen!'1 
A befásított falu képe alatt meg ez áll: „Falu, határ díszruhája: 
a sok lombos üde fácska. A nyárfasor s akácliget, fölvidítja 
szíveinket!11 •

A harmadik kép alatt ugyancsak Móra Lászlónak ezt a ver
sét olvashatjuk:

„Ünnepel az alföld, szent tavaszi csöndbe;
Mikor csemetéket ültetnek a földbe ...
A sok apró élet, ma még kicsi fácska,
Hűsz év múlva erdő és sók ember áldja."

S most képzeljétek el, édes gyermekeim, hogy milyen szép
. paradicsomkert lenne még a mi csonka Magyaroszágunkból is,

ha minden tanító s minden tanítvány úgy cselekednék, mint ez
a Matthes József és annak tanítványai. Ha minden magyar em
ber csak egy fát ültetne el életében, akkor Magyarországból
paradicsomkert lenne.

És mi lenne, kedves fiaim és leányaim, a mi megcsonkított,
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megvetett, megsanyargatott, szegény magyarhoni evangélikus 
egyházunkból, ha minden evangélikus ember s minden evangé
likus fiú és leány maga olyan lenne, „mint a folyóvizek mellé 
plántáltatok termőfa, mely az ő gyümölcsét megadja idejekorán 
és melynek levele meg nem hervad és minden cselekedete jó  
szerencsés11. (Zsolt. 1.) Mi lenne a mi szegény egyházunkból, ha 
minden fiú és leány csak annyit tenne érte, mint az „az ember, 
ki csak egy kicsike mustármagot vetett el az ő mezejében és 
ime amikor felnevelkedett, a fűvekközött legnagyobb lett és 
végre fa nevelkedett belőle, annyira, hogy az égi madarak reá- 
szállottak és fészket raktak az ágain"! (Máté 13, 31— 32.) Meny
nyire megnövekednék és megerősödnék köztünk is az Istennek 
országa, ha minden fiú és minden leány csak egy kicsit is hozzá
járulna annak terjesztéséhez s megerősítéséhez!

Hadd mondjam el néktek, hogyan csinálják ezt a német fiúk 
és leányok.

Négy évtizeddel ezelőtt Brémában egy öreg lelkész szolgált. 
Ügy hívták, hogy Zaulek Pál. Öreg volt, de azért, s talán éppen 
azért igen értett ahhoz, hogyan kell a gyermekek nyelvén be
szélni és a szívükhöz közelférkőzni. Ez a Zaulek Pál 1903-ban, 
Brémában a gyermekeket rávette arra, hogy ők is tegyenek va
lamit az Isten országáért, adjanak évente legalább egyszer vala
mit a G. A. Egylet javára. Mindjárt az első esztendőben 1000 
márkánál több gyűlt össze: „Bremer Kindergábe" —  Brémai gyer
mekek adománya címen. A következő estzendőben Zaulek Pál 
levelet írt az öszes németországi gyermekekhez és felszólította 
őket, hogy minden evangélikus gyermek adjon a G. A. E-nek 
valamit. És a gyermekek adománya évről-évre szaporodott. Volt 
olyan esztendő, amikor már közeljárt az 50.000 márkához. Az 
elmúlt 36 esztendő alatt 5 millió márkánál is többet, a mi pén
zünk szerint kb. 7 millió pengőt gyűjtöttek össze a német iskolás
gyermekek. Ezzel az összeggel sok jótékony intézményt támo
gattak és létesítettek különösen olyat, mely az evangélikus gyer
mekek és ifjúság szolgálatában áll. Lám a brémai gyermekek 
adományán is teljesedésbe ment az írás szava: „A  kicsiny ezerre 
szaporodik és a kevés erős nemzetségre. Én, az Ür, az ő idejében 
nagy hamarsággal megmívelem ezt."

De teljesedésbe ment ez az ige a német evangélikusoknak 
egy másik, kicsi kezdetből kinduló munkáján is. 1928-ban a fran
cia határhoz közelfekvő Freiburg városában tartották a G. A. 
Egylet nagygyűlését. Ott azon tanakodtak: hogyan ünnepeljék 
meg 1932-ben a G. A. Egylet megalapításának 100 éves jubileu
mát? Ekkor felállt egy lipcsei lelkész, Dr. Bruhns Oszkár s azt 
indítványozta, hogy garasokból, fillérekből egy millió márkát 
kell a jubileumi esztendőre gyűjteni. A jelenlevők nagy része 
fejét rázta és mosolygott s nem akarta elhinni, hogy ilyesmi 
lehetséges. Bruhns azonban nem jött zavarba, hanem csináltatott 
százezer papírperselyt; s rájuk nyomatta ezt a jelszót: „Eine 
Millión in Groschen" (Egy millót fillérekből). A doboznak az
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egyik oldallapján ott volt Luther Mártonnak arcképe, a másikon 
meg Gusztáv Adolfé. A persely harmadik oldallapján a G. A. 
Egylet jelszavát lehetett olvasni: „M íg időnk vagyon, mindenek
kel jót tegyünk, kiváltképpen a mi hitünknek cselédeivel" (Gál. 
6, 10.). A negyedik oldallapra pedig ez volt nyomatva: „Vigyázz 
és erősítsd meg azokat, akik megmaradtak és halandó félben 
vágynak!" (Ján. Jel. 3, 2.). Mikor a gyűjtés megindult, még min
dig igen sokan hitetlenül csóválták a fejüket, és nem akartak 
hinni az eredményben. Közben azonban csak hullt, hullt a garas 
a sárga színű papírperselybe. A gyermekek különösen buzgól- 
kodtak. S mikor a jubileum alkalmával 1932-ben megszámlálták 
a pénzt, nemcsak egy millió, hanem ötnegyed milliónál is több, 
azaz 1,246.021 M és 10 pf„ ami a mi pénzünk szerint 1,680.988 P 
és 69 fillér gyűlt össze, tehát közel egy és háromnegyed millió 
pengő. Lássátok, így „a kicsiny ezerre szaporodik és a kevés erős 
nemzetségre. Én, az Úr, az ő idejében nagy hamarsággal meg- 
mívelem ezt."

De ne gondoljátok, hogy ez csak Németországban lehetsé
ges. Öt évvel ezelőtt összedőlt Tolnanémediben az evangélikus 
templom. Aki kiváncsi rá, annak megmutathatom a rombadőlt 
templom fényképét. Amikor megindult a gyűjtés új templom 
építésére, a németországi G. A. Egylet azonnal 1000 márkát kül
dött ere a célra. De itthon is megmozdultak a szívek. A gyüleke
zetnek ifjú lelkésze motorkerékpárra ült s bejárta az országot. 
Eljött hozzánk is Sopronba. Egyik tanítónk, mikor meghallotta 
a tolnanémediek szomorú sorsát, verset írt, amelyben biztatta 
a gyermekeket az adakozásra. A vers megtette a maga hatását. 
Egy-két nap alatt népiskolásaink több mint 200 pengőt gyűjtöttek 
a tolnanémediek számára. S mikor néhány hét múlva a magyar
honi G. A. Gyámintézet közgyűlését tartotta Sopronban, a gyer
mekek egy egész kis zsákra való kétfillérest és tízfillérest, szó
val aprópénzt tettek a gyámintézet oltárára a tolnanémedi temp
lom javára. Azóta, hála Isten s hála a megértő hittestvéri szere
tetnek, már megépült az új templom. Fel is szentelték! Látjátok, 
hogy „a kicsiny ezerre szaporodik és a kevés erős nemeztségre. 
Én, az Ür, az ő idejében nagy hamarsággal megmívelem ezt."

Budapesten is, sőt úgy tudom Nyíregyházán is, a gyermekek 
már is gyűjtögetik filléreiket, hogy majdan Budapesten és Nyír
egyházán egy-egy új templom épüljön. Ez igen szép és dícsé- 
retreméltó dolog. De, édes fiaim és leányaim, nem szabad meg
feledkezni a mások iránt való kötelességünkről sem. Mert vannak 
ám nagy, nagy területek, ahol szétszórt evangélikus testvéreink
nek egyetlen egy templomuk, imaházuk, iskolájuk sincs. Nincs 
oltáruk s oltári felszerelésük; nincs bibliájuk, énekeskönyvük; 
nincs tanítójuk, aki őket tanítsa, papjuk, aki a kisdedeket meg
keresztelje, a fiúkat és leányokat megkonfirmálja, a betegeket 
megvigasztalja s a halottakat eltemesse. Sőt sokszor, igen sok
szor a másvallásúak még azt sem engedik meg, hogy a temetőbe 
temessék halottaikat, hanem a temetőn kívül, vagy a temető ár
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kában jelölnek ki helyet az evangélikus halottaknak, vagy amint 
ők mondják, az evangélikus eretnekeknek. Évekkel ezelőtt a pé
csi templomban voltam. Az oltár mellett a templom falában bele 
van illesztve sírköve az első pécsi evangélikus hívőnek, Nendt- 
vich Tamásnak. Ez a Nendtvich Tamás a múlt század elején le 
akart telepedni Pécsett, ebben a nagy katholikus városban. De a 
város akkori lakosai nem akartak lutheránus eretneket bebocsá- 
tani a városba. Végül mégis sikerült letelepednie, azután mindig 
több és több evangélikus ment Pécs városába. Nendtvich össze
gyűjtötte hajlékában az evangélikusokat, ott énekeltek, imád
koztak és olvasták a bibliát. Az ő háza volt a pécsiek első temp
loma. Ö maga pedig láthatatlan Luther-köntöst hordozó első 
papja lett a pécsieknek. Mikor meghalt, csak a városi temető 
szélén engedték eltemetni. Onnét került síremléke a templomba. 
Fia már Pécs város köztiszteletben álló polgármestere lett. A 
pécsi evangélikus gyülekezet ma 3400 lelket számlál és a kis 
templomon kívül több imaháza is van. Látjátok: „A  kicsiny ezerre 
szaporodik és a kevés erős nemeztségre. Én, az Ür, az ő idejében 
nagy hamarsággal megmívelem ezt.“

Oh, mit kívánnék inkább, minthogy bennünket is, titeket 
is, felhasználna az Űr ilyen egyházépítő szolgálatra, bárhová 
vessen is az élet. Oh, mit kívánnék inkább, minthogy ti ezt az 
egyházépítő szolgálatot már most megkezdenétek. Ügy, hogy 
a szegény evangélikus gyülekezeteknek s a szétszórt evangé
likus híveknek segítségére sietnétek.

Egy misszionárius, mint gyermekifjú, odahaza szántott-ve- 
tett. Amikor elsőízben odaállt a szántóföld végébe, hogy el
vesse a magot, jó  édesanyja a tag másik végéről nézte őt s át
kiáltott hozzá: vesd jól szét a magot, mert csak így várhatsz 
szép, jó  és gazdag termést.

Bármily csábítónak és eredményesnek lássék is a messze 
diaszpórabeli, szórványbeli mentő munka helyett a közeli nagy, 
erős gyülekezet céljaira való adomány-gyűjtés, mégis csak áll 
az, hogy igazi gyülekezeti munka csak ott van, ahol nem hiány
zik a tágabb értelemben vett közegyházi munka sem. Csak 
ott várhatunk Isten áldására, ahol megszívlelésre talál az írás 
szava: „Ezeket (t. i. a közelfekvőket) kellene cselekedni és 
amazokat (t. i. a távolabbfekvőket) sem elhagyni.“ (Máté 23, 
32.) Szívleljétek meg ezt ti is, áldozzatok, adakozzatok a gyám- 
intézetre, emeljétek fel szavatokat és imádságtokat a hittestvé
rekért; legyetek segítségükre. Ne feledkezzetek meg az apostol 
intéséről: „M íg időnk vagyon, mindenekkel jó t tegyünk, kivált
képpen pedig a mi hitünknek cselédivel" (Gál. 6, 10.). Akkor 
majd ti is megtapasztaljátok, hogy „a kicsiny ezerre szaporodik 
és a kevés erős nemzetségre. Én, az Ür, az ő idejében nagy ha- 
marossággal megmívelem ezt“ . S akkor a mi szegény megvetett 
evangélikus egyházunk itt is, ott is, s mindenütt olyan lesz, 
mint egy szép virágos gyümölcstermő kert, valóságos paradi
csom. Ügy legyen. Ámen.
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Bölcsőtől  a  koporsóig .

Mit akartok .. . ?
Keresztelésre. — Ap. Csel. 19, 3—5.

Mennyi ünnepiesség, hangulat van egy keresztelésben! 
Szülő, keresztszülő szívében ilyenkor új örömök születnek. Csak 
arra a boldog búcsúzkodásra, viszontlátáskívánásra emlékezze
tek, amely idekísért s hazavár benneteket! Mennyi hangulat, 
szertartásos szépség van egy keresztelésben. Itt pihen öletekben 
áldott, titkos örömforrásként az újszülött gyermek, otthon 
pedig vár egy meghitt, ünneplő családi kör. Mennyi hangulat 
van egy keresztelésben!

Nem akarok ünneprontó lenni, de szent megbízatást hor
dozok s ezért kérdezem tőletek: ez s csak ennyi számotokra a, 
kersztelés? Hangulat, szépsége ünnepi szertartás? Hadd szó
laljon meg az Ige megdöbbentő kérdése: „mire keresztelkedtek 
meg", mire és miért akarjátok megkereszteltetni ezt a gyerme
ket? Mit akartok itt az oltár előtt? Azt csupán, hogy az Egyház 
a konvenció misztikus ámen-jét mondja el a ti hangulataitokra 
és örömötökre? Csak ezért jöttetek volna ide?

A mi Lutherünk egyszer a kétségek ólomsúlya óráján mint 
életmentő erőre gondolt a szent keresztségre. Baptisatus sum . . . 
meg vagyok keresztelve, mondotta. Megtapasztalta a kereszt- 
ség életteremtő és életmentő szent valóságát. Tudta, hogy ez 
nem hangulat, nem szertartás, nem konvenció, nem a mi aka
rásunk és cselekményünk, hanem a szentség formájába helye
zett isteni kijelentés. Csodálatos, misztikus istentisztelet, mely
ben a megkeresztelt fölé hajol az Örökkévaló kegyelmes, atyai 
szíve és ráhelyezi a gyermekre a szent keresztség vízében az Ö 
bűnbocsátó, új, szent életre hívó s a Krisztus keresztjében szer
zett atyai megváltását. A keresztség egy nagy titkos liturgia, 
amelyben az Atya a liturgus, mi pedig a hálaadás, imádat és 
lelki öröm responsoriumait éneklő gyülekezet vagyunk. Bapti
satus sum —  meg vagyok keresztelve. Ez annyit tesz, hogy a 
szentség által magamon hordozom a megváltottak fehérgyolcs 
ruháját és az istenfiúság boldog valóságát. S ezt mind kizáró
lag az Ür teszi a szentségben, láthatatlanul, ingyen, kegyelem
ből. Ez történik itt és semmi más. Ugye azért hoztátok ide 
ezt a gyermeket, hogy ez történjék ő vele is?

Én tudom, hogy szülő, keresztszülő számára kimondhatat
lan érték ez a gyermek. Tudom, hogy üzenet, amelyet Isten kül
dött egy boldog apának és örvendező anyának, üzenet, amely 
kegyelemről, jóságról beszél. —  Tudom, hogy ígéret ez a gyer
mek, életboldogságot váró, álmokat teljesítő ígéret. Benne 
szunnyad mindaz, ami egykor öröm, kacagás, megnyugvás,
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életértelem és megbékélés lehet a szülő számára. —  Tudom, 
hogy ez a gyermek lehetőség is. Benne szunnyad a hős, a filisz- 
ter, a szent, és bűnös, a koronás fő és a koldusrongyok osztá
lyosa. —  Tudom, hogy ez a gyermek ajándék, annyira drága 
és visszavonhatatlan a számotokra, hogy tán megszakadna a 
szívetek, ha visszakérné tőletek a nagy ajándékozó.

De tudom azt is, hogy nem azért lesz ajándék, Ígéret, lehe
tőség, üzenet ez a gyermek, mert ti akarjátok ilyennek látni, 
mert ti álmodjátok ilyennek, hanem azért, mert a keresztség 
szentségében a reá hulló vízben, az életosztó kegyelem által 
lesz ezzé.

Akarjátok-é ezt? Hiszitek-é ezt? Feleljetek nékem az Ige 
utolsó versével: „M ikor pedig ezt haliák, megkeresztelkedének 
az Ür Jézusnak nevére.'1 Mondjátok, hogy ezt akarjátok.

Weisz Vilmos Frigyes
kőszegi lelkész.
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M a g u n k között.

Hősi halott
evangélikus lelkészek.

A  finn  le lk észekn ek  nincs hadm en tesség i jo g u k .

H a vo lna , a k k o r  sem bú jnának  el e j o g  b e to n fed e -  i 

z ék éb e  a ves zé ly e z te te tt  haza segé lyk iá ltá sa  e lő l. O tt 

harco lnak , aho l h itük szerin t nem csak n em zeti létük, 

ku ltú rá juk , hanem  eg yh áz i é le tü k  jö v ő jé n e k  n agy  

kérdése  is e ldő l. V an  m ár k ö zö ttü k  hősi h a lo tt is. 

M a g y a r  evan gé lik u s  le lk ész i k a r! N e  ú gy  táp ászk od j 

fe l kénye lm esen  é le tb iz to n sá god  puha p á rn á já ró l, 

m int a „ c iv i l “ , h o g y  fe lá llássa l h ó d o lj a hősi h a lo tt 

evan gé lik u s  le lkészeknek , hanem  m ered j feszes  v i- 

gyázá llá sba  e g y  p á r parán y i p iro s  fo l t  e lő t t i,  m ely  

a feh é r  h óm ezőn  ez t h ird e ti: H ős i halá lt halt:

N ii lo  Johannes, K y tö m á k i, h a tá rv id ék i m issz ió i le l

kész, ta rta lék os  zászlós, d ecem ber 20-án, j

M auno K a le rvo  R ep o  le lkész, ta rta lék os  zászlós,

decem ber 21-én 30 éves korában , |

A r v o  Johannes V a h e rvu o r i táb o r i lelkész, d ecem ber j 

24-én 31 éves ko rában .

T is z te le g j!
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Öregek — fiatalok.
Kényes kérdés, amit mindig már a kénytelenség vet fel és. 

amiről írni kényelmetlen. Egyik oldalon ott áll annak az elköte- 
lezése, hogy az igazságot nem szabad a szavak lagymatagságába 
elcirógatni, a másik oldalon ott áll minden lelkésztestvérrel szem
ben nemcsak a személyes szeretetnek, hanem a közös szolgálat
ban égés szeretetének parancsa. Mégha mindkettőnek eleget te
szünk, akkor is egyik oldalon talán lágymelegnek, a másik olda
lon pedig kibírhatatlanul heveskedőnek tartanak. Erről írni szol
gálat, igaz, hogy kellemetlen szolgálat.

Manapság tudományos munkák jelennek meg „Társadal
munk elöregedése*1 címen. Egyházunk elöregedéséről is kellene 
és lehetne írni. Ennek részben az az oka, hogy mire valaki egy
házi vezető pozíciót nyer, akkorra kenyerének javát megette, 
tehetségének lendületét megtörte az u. n. élet-tapasztalat.

Ez az u. n. élet-tapasztalat egyházunknak egyik pogány ol
tára, mert ezt egyszerűen és kategorikusan összekötik a fizikai 
tehetetlenséggel és mereven megtagadják az ifjúságtól. Ma élni 
pedig nem lehet élet-tapasztalattal, hanem élet-ösztönnel. Állítom 
hogy ez az élet-ösztön sokkal inkább megvan a ^fiatalságban, 
amely benne, vele élt a háború után következő nemzedékkel, 
mint a régi jó  világnak igen becsülendő, urambátyámos-metszésű 
öregjeiben.

Az elöregedés éppen abból fakad, hogy a lelkészek öre- 
gebbje csak azt a puhánnyá alázatosuk fiatalt szereti, aki meg
győződése ellenére hajlandó betöretni derekát véleményébe. De 
itt van magának a fiatalságnak a gyámoltalansága is. Megúnja 
az örökös „fejjel-falnak menést** s ahelyett, hogy faltörő kost 
ragadna, megadja és eladja magát és elveszti erkölcsi bátorsá
gát. Azt kell mondanom, hogy egyházunk a pápista megkövese- 
dés és nagyzási hóbort útján gerinctördelő elvvel vágja el ifjai- 
nak szívében egy új reformációra való elkötelezésnek szüksé
gességét.

Ne nézzük le egymásban se az öreget, se a fiatalt. Ne akarja 
egyiksem a másikat a maga hibájára átformálni.

Emlékszem: valóságos felségsértésnek vette sok idősebb lel
kész, amikor arról volt szó, hogy 40 évi lelkészi szolgálat után 
ne kérhesse, hanem kérje nyugdíjaztatását. Mi sem leszünk job 
bak, ha megöregszünk, azért kell a törvény.

Mindenki szereti azt hinni, hogyha átadja a helyét másnak, 
akkor felfordul az erkölcsi világrend és vége lesz az anyaszent- 
egyháznak. Az öreg ne áltassa ezzel magát, a fiatal ne képzelje 
be magának, hogy elég, ha ifjúságának zengő szavát meghall
ják és csoda történik.

Egyik lelkész felszólítást kap püspökétől, hogy gondoljon a 
nyugdíjba menésre. Feltornyosult öntudattal válaszol: „Vétkez
nék gyülekezetem, egyházam és nemzetem ellen, ha életemnek 
hátralevő erőit a tétlenségnek adnám.“ Pár hét múlva megölte
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az alkohol. Ez természetesen ritka eset, de annál gyakoribb, 
amikor valaki összetört akaraterővel, szemmel látható kínnal 
végzi úgy-ahogy papi munkáját és már régen kihalt benne az 
elhivatás szolgálatjoga, dehát „aktiv“ lenni mégiscsak előke
lőbb, mert ha nyugdíjba megy, úgy jár, mint a kidőlt keresztfa: 
senkisem emel előtte kalapot.

Kiélezi az öregek-fiatalok között az ellentétet, ha ott marad 
valaki szolgálati helyén nyugdíjban. Az életösztön utolsó fellob- 
banásával aztán nem akar sehogysem beletörődni abba, hogy 
valaki, aki mégiscsak „fiatalabb", másképp merjen csinálni vala
mit. Hány lelkésznek keserítette meg már az életét az ott maradt 
nyugdíjas kolléga és hány öreg lelkész hagyott volna édesebb 
emléket, ha tényleg nyugdíjba ment volna ahelyett, hogy aktív 
támadásba megy az utódja ellen. (Tanítók esetében is így van!)

Természetesen a fiatalok igen könnyen beleesnek abba a hi
bába, hogy csak az újítás kedvéért is mindent másképp csinálja
nak, mint elődjük. így azután nevetségessé és olcsó babérgyüj- 
tőkké válnak. —

Ami elválasztja az öregeket és fiatalokat sokszor éppen ma 
egymástól: a theológia. Ügy látom, hogy ifjúságunk jó része 
határozottan Igét hirdet és nem moralizálni akar. Az idősebbek 
között is igen tiszteletreméltó soknál ez a törekvés. Sajnos, nagy 
nyilvánosságnak szánt beszédekben is olyan megdöbbentő, do
hos ál-liberálizmus és theológiátlanság kong, hogy az ember 
bámulja a bátorságot.

Az öregek és fiatalok közt elég gyakori a kölcsönös tiszte
letlenség. Ennek első oka, hogy a mai fiatalságban tényleg van 
valami, ami benne megútáltatta a tekintélyelvnek egészségtelen 
kinövéseit. Gyűléseink jó része egymásnak való tömjénezésbe 
fullad. A gyomra kevereg az embernek! Tekintélyvédelemre és 
tekiptélymegalapozásra annyi időt pazarolunk, hogy Fabius M. 
csatát nyerne ma is vele. Minden tekintély romba dőlt már ak
kor, amikor támogatni akarjuk!

Nem tapsolhatunk természetesen azoknak a fiataloknak 
sem, akiknél rossz modor, vagy jellembeli fogyatkozás a tisz
teletlenség. Ezeknek sokszor el kell olvasniok a Bibliának az 
öregekre mondott parancsait. De természetesen az öregnek is 
ki kell keresni a Bibliában azokat a helyeket, ahol nemzetet és 
egyházat az öregek hanyagsága és makacssága tett tönkre!

Az öregek is tanítanak tiszteletlenségre, amikor a fiatalság 
velejáró tiszteletérzésével néz valakire, akinek hibáit, emberi 
gyarlóságait nem tudja, de menten megtanítja rá a vele egyidős 
kolléga, ha véletlenül meg találná dicsérni. Egyházi vezető em
berek intim gyarlóságait a fiatalok mindig az öregektől hallják!

Ami pedig az öregek és fiatalok egymás közt való viszo
nyában rossz van, az a Sátán munkája. És minden imádkozó, 
a Krisztus előtt alázattal összetört lélek mondja, hogy ez 
elsősorban az én bűnöm. A fiatalok ne az öregeket, az öregek 
ne a fiatalokat okozzák, ha valahol baj van, hanem önmagukat
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és az önvád könnye megtisztítja és megszépíti a látásukat és 
szebb és jobb szemmel nézünk egymásra és megismerjük, hogy 
az öregek és fiatalok kínos kérdését egyedül Istennek kegyelme 
tudja megoldani, ha Ö kitölti Lelkét minden testre és az ifjak 
látásokat látnak, az vének pedig álmokat álmodnak!

Finnország egyébként bölcs és égő lelkű vezetőségének 
esze ágában sem volt, hogy elkészítse a Mannerheim-vonalat. 
Az ifjúság követelte, nem egyszer tüntető felvonulásokkal és 
türelmetlen, felelősségrehívó hangon . . . s aztán együtt csinál
ták az árkokat, együtt keverték a betont és most együtt vérez- 
nek öregek és fiatalok. A fiatalság vészösztönének, az ifjúság 
istentől kapott látásának jogán Krisztus egyházának védelméért 
íródtak e sorok. Az egyetlen Tekintélyért, nem pedig tekintély
rombolásért. Áldott lesz, aki velünk érez, aki velünk jön, aki 
megtanít bennünket és aki velünk dolgozik a Krisztus hadállá
sainak kiépítésén!

K ated rán.

A valláspedagógus legégetőbb kérdései.
(Probléma-felvelések.)

Feladatom csupán annyi, hogy azokat a kérdéseket érint
sem, melyek a vallástanítással függnek össze s amelyek a munka 
közben mindig mint égető és aktuális problémák kerülnek elő. 
Azok közül is csak a legégetőbbekről lesz szó. Azt is tudom, 
hogy helyenként ezeknél még égetőbbek is vannak, hiszen az 
adott helyzet sokszor elképzelhetetlen nehézség elé állítja a 
vallástanítót (szórványban, szegény gyülekezetben, más vallá
sokkal kapcsolatban stb.), most azonban a legáltalánosabb elvi 
és gyakorlati problémákat nézzük, amelyek a lokális problémák 
mellett és felett is gyors megoldásra várnak.

1. A vallástanítás még mindig „mostoha g y e r m e k Jólle
het sokat beszélünk az utóbbi időben az ifjúság jövendőjéről, 
sok cikk is jelenik meg erről sajtónkban és az is bizonyos, hogy 
ezen a téren sok javulás is látható, mintha csakugyan ébredezne 
az ifjúsággal szembeni felelősségtudat, de azért egyházunkban 
a vallástanítás mégis csak másodrangú kérdés. És itt nemcsak 
arra kell gondolni, hogy az új zsinati törvények ellenére is a 
vallástanító lelkész a gyakorlati értékelésben másbdrangú sze
repet tölt be; és arra sem, hogy egyházi gyűléseinken minden 
más előbbre való és előbbre is kerül,'mint ugyanannak az egy-

Bácsi Sándor
pápai lelkész.
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házközségnek vallástanítása, vagy általában az ifjúsága, pedig 
az egyház jövendőjéről van szó. A vallástanítás „mostoha sor
sát" nem ezek a tények mutatják végső sorban, melyek alól 
vannak kivételek, hanem abban jelentkezik ez, ahogyan tárgyi 
és személyi tekintetben a problémát egyházunk kezeli. A vallás
tanítás nagyobb megbecsülésének már a teológián kellene kez
dődni. És pedig a pedagógiai kiképzésnél. Több pedagógiai isme
rettel és gyakorlattal kellene mindenkinek kikerülni a teológiá
ról, mert senki sem tudja, hogy vájjon nem csöppen-e bele a 
második hónapban mindjárt vallástanítási munkába. A pedagó
gia történetének jeles ismerete még nem tett senkit jeles peda
gógussá. És itt még az sem segít, hogy valaki szakszerű dog
matikai és bibliai ismeretekkel rendelkezik. Kell valami abból, 
amit a mi tanítóink elsajátítanak a képzőkben: pedagógia. Hiába, 
ezen a téren van pótolni valónk. Gyengéknek és járatlanoknak 
érezzük magunkat kezdetben ezen a téren az intézet többi peda
gógusával szemben.

Majdnem minden életpályán megvan a speciálizálódás lehe
tősége már a főiskolán. Valahogyan nekünk is meg kellene 
találni az erre való lehetőséget a teológián; hogy szakembe
rek kezébe kerüljön az egyháznak ez a szolgálata. És ez a „mos
toha sors“ másik része. Nem lehet az egyháznak mindegy, hogy 
kire bízza gyermekeit. Ha megválogatja azt, hogy kit enged a 
szószékre és az oltár elé, akkor az sem mindegy, hogy ki és 
mire tanítja a növendékeket. Nem elégedhetik meg az egyház 
ezen a ponton kisebb kaliberű emberekkel és nem lehet tágabb 
lelkiismeretű, hanem ellenkezőleg a kiválasztás és szelekció itt 
tán még fontsabb, mert a fejlődő „jövendőről" van szó.

2. A valláspedagógusnak mindig égető kérdése volt és ma
rad (de különösen az új tanterv óta), hogy vallásórája alkalma
zott igehirdetés legyen. Az a cél, hogy a tananyagon keresztül, 
vagy az óraelőtt felolvasott Igén keresztül a növendéket Isten 
szólítsa meg. Hogy ez milyen nehéz és mennyi lelkiismereti kér
dést okoz a vallástanítónak, azt csak az tudja, aki ezt a köve
telést hónapokon keresztül következetesen megkísérelte. Hány
szor marad el az igeolvasás? Milyen sokszor csak történetet 
adunk és az Istent kifelejtjük a történelemből . . .  az erkölcs
tanból, . . .  de még a bibliai történetekből is. Égető probléma 
tehát, hogy minden órán méltó helyet kapjon Isten igéje. Vájjon 
van-e alkalmuk a növendékeknek Istennel találkozni? Vájjon 
ilyen szemszögből tekintek-e az előttem álló tananyagra, mód
szerre és növendékseregre?

3. Az előbbi problémával függ össze az is, hogy úgy kell 
tanítanunk, hogy kifejlődjék az u. n. iskolai gyülekezet közös
sége. Nos milyen nehéz probléma ez olyan helyen, ahol a val
lástanító csak „átfutó" vendég, mert 5— 10 intézet vallástaní
tója. A cél és követelmény megmarad s éppen ezért a kérdés 
nagyon égető és nehéz.

4. Az új tantervvel kapcsolatosan égető problémává vált a
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tankönyv kérdése. Hogy mit jelent a jó  tankönyv, azt akkor 
látjuk, amikor rossz könyvekből kell tanítanunk, vagy mikor 
semilyen sincs. Égető kérdésünk tehát, hogy legyenek vallásta
nítási könyveink és jók  legyenek. Olyanok legyenek, melyek 
elősegítik Isten evangéliumának közlését, melyekben több a po
zitívum, mint a negatívum még ott is, ahol más vallások értékelé
séről szólunk (ókori pápaság, szerzetesség stb.), olyanokra van 
szükségünk, amelyek önmagukban is Isten csodálatos munká
jára: az üdvösségre mutatnak.

5. Ehhez tartozik még a kézikönyvek sürgős kérdése. 
A vallástanítási anyag sokfelé ágazó útjain egy vallástanár sem 
tudhat magára utalva tájékozódni; egyik-másik kérdésben ve
zetőre szorul. Forrásmunkák hiányában igen nagy szolgálatot 
végezne egy terjedelmes kézikönyv, vagy a bibliatörténetek ta
nításánál a jó  exegetikai munkák megjelenése. Ha valamiben, 
úgy az ótestámentumi történeteknél okvetlenül szükségessé vált 
az exegesis, hogy a történetek tanításánál valóban Isten üzene
tét tolmácsolhassuk.

6. A valláspedagógusnak egy másik égető kérdése a növen
dék gyülekezeti tagsága. A gyülekezet alatt itt nem az iskolai 
gyülekezetei értem, hanem a gyülekezetei, a hívek közösségét 
és azt a helyi gyülekezetei, ahová minden növendék lekóhelyé- 
nél fogva tartozik. A vallástanítás egyik feladata az is, hogy a 
növendéket a gyülekezet szerves tagjává nevelje. A gyülekezeti 
közösségbe bevonni, hogy egynek érezze magát az igehall
gató, úrvacsorázó és szolgáló keresztyén hívek közösségével. 
Igen nehéz feladat ez különösen ott, ahol a gyülekezeti munka 
gyenge, vagy ahol a távolság akadályokat gördít elénk.

7. És a legfájóbb kérdések egyike: mi lesz a növendékekkel 
az iskola után? De így is mondhatnánk: az iskolán kívül? Vagyis 
a heti egy vagy két hittanórán kívül gondoskodik-e a nagy gyü
lekezet az ő ifjúságáról? Vannak-e olyan ifjúsági összejövete
lek, bibliaórák, komoly és vidám összejövetelek, melyek a val
lásóra folytatásai vagy kiegészítő részei? Reverzálisokért leg
többször a volt vallástanítót szokták okolni, pedig a tény még 
is csak az, hogy mig iskolába járt a növendék, hűséges, jeles 
és drága növendék volt, de mikor elhagyta iskoláit, nem fo 
gadta be a nagy gyülekezet részéről semmi közösség, hiány
zott a cura pastorális, a lelki vezetés. Ki veszi át a növendékein
ket? Milyen egyesületeknek ajánljuk? Az. elkallódás szomorú 
valósága, a hűtlenség fájó hire, az elszáradt vetés is az égető 
problémák közé tartozik.

8. És nem a legkisebb kérdés a család és a vallástanítás 
problémája. Rettentő rombolást visz véghez a vallástanítás mun
kájában a rossz családi élet, ahol a gyermek hétköznapjait le
éli. Sok sikertelenségnek, eredménytelenségnek és „falrahányt 
borsónak' ez az oka. Az otthon látott családi jelenetek, sze
génység, nyomor, erkölcsi botlások, panamák, a dolgokról al
kotott családi vélemények, az egyházról és a lelkészről meg
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állapított családi „igazságok". Ezek azok a hatalmas árkok, 
melyek blazirt és kőkemény szívű növendékeket elválasztanak 
az Igének túlsó partjától és ahol az élet korai mocskos folyói 
rohannak le elsöpörve minden hidat, melyet a vallástanító közte 
és szíve közt a vallásórán vert.

Beszélhetnénk még sok más égető kérdésről is, személyes 
problémákról is, mint a fegyelmezés kérdéséről, az egyre sza
porodó adminisztrációs munkákról, a vallástanító kevés idejé
ről, a sok tananyagról, a harmóniumon játszanitudás szüksé
gességéről és hasonlókról,, melyek a maguk idejében lehetnek 
mind fontosak és sürgősek, de mind csak kiegészítői és rész
letei annak az egyetlen és nagy kérdésnek: hogyan szolgálhatom 
legmegfelelőbben és leghűségesebben egyházam ifjúságát?

Danhauser László
budapesti vallástanító-lelkész.

Baross-Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) Győr.



Törvények, rendeletek.

Közli: Vértesi Zoltán.

103.498__1938. B. M. sz. Hősi emlékművek és országzászlók felállítá
sánál követendő eljárás.

10.900—1939. M. E. sz. A visszacsatolt felvidéki területeken a lelkészi 
illetményekre vonatkozó magyar jogszabályok hatálybaléptetése. (Belügyi 
K. 1939. 55. sz.)

363.500— 1939. B. M. sz. A honvédelem érdekeit veszélyeztető szekták 
(nazarénusok, adventisták, szombatosok, Jehova Isten tanúi, Istengyüle
kezet őskeresztyének, pünkösdisták) működésének azonnali betiltása.

8.400—1939. M. E. 295.638— 1939. B. M. Idegen nyelven teljesített anya
könyvi bejegyzések alapján kiadott felvidéki és kárpátaljai anyakönyv
vezetőknek (akik a bejegyzést szószerint kijegyezhetik), magyarul oda kell 
írni a végére záradékul pl. „Bizonyítom, hogy ez a kivonat.... nyelven veze
tett . . . .  anyakönyvével tartalmilag, vagy szószerint egyezik. Az utólagos 
bejegyzéseknek az anyakönyvbe foglalt szövege---- nyelvű".

8.130— 1939. M. E. Rendőri felügyelet alá helyezhetők, vagy a köz
ségből, vagy az ország egy részéből kitilthatók, kiknek magatartása a 
közrend, közbiztonság, vagy más fontos állami érdek szempontjából ag
gályos.

1938. XII. t, c. A gazdasági munkavállalók öregségi biztosítása.
5.143— 1903. B. M. Házasságon kívül született gyermekek fokozottabb 

hatósági védelme. Az anyakönyvvezetők az ily gyermekek születési bizony
latát küldjék be az árvaszékhez.

28.845— 1939. K. M. Családi pótlékban nem részesülő közszolgálati al
kalmazottak s nyugdíjazott feleségei is megkapják a 'félárú vasúti ked
vezményt.

216.200— 1938. X. B. M. A házasságon kívül született kiskorúak tartási 
igényének biztosítása.

26.042— 1936. B. M. Külföldiek által kért anyakönyvi kivonatok tár
gyában. (Lásd Községi Közlöny 1939. 30. sz.)

Napközi Otthonok nyári gyermekmenedékházak létesítése ügyében. 
(Lásd. Községi Közlöny 1939. 20. sz.)

9.862. III. M. E. újságírói kedvezményes évi vasúti bérletjegy tárgyá
ban, (mely szerint az országos magyar sajtókamarának is tagjává kell 
lenni.) (Lásd Budapesti Közlöny 1939. okt. 17. számát.)

40.766— 1939. H. M. Katonai előléptetés céljára szolgáló anyakönyvi 
kivonatok kiállítása, bélyeg és díjmentes.

3.600— 1939. M. E, A nem állami tanszemélyek orsz. nyugdíjára vo
natkozó egyes rendelkezések módosítása.

3.586. M. M. Büntető paranccsal jogerősen befejezett kihágási ügyben 
újrafelvételi kérelemmel lehet élni.

137.466— 1939. IX. V. K. M. Az 1939. II. t. c. 227. §. szerint a levente- 
kötelezettségre, hadkötelezettségre, honvédelmi és légoltalmi szolgálatra 
beadványokhoz mellékelt okiratok illeték és díjmentesek, hasonlóképpen 
:’.z 1938. XIX. t. c. 53. §. 1. és 2. p. a. a választójog igazolására kiállított 
Okirat, az ily célokra kért bizonyítványmásolatok is. A bizonyítványra 
feltűnően a következő szöveget kell rávezetni:

A ) „Az 1939. II. ti c. 227. §. alapján illeték és díjmentes másolat. Csak 
levente, hadkötelezettségi, honvédelmi s légvédelmi kötelezettségi célokra 
használható."

B) „Az 1938. XIX. t. c. 53. §. 1 és 2 p. alapján illeték és díjmentes 
másolat. Csak választójog igazolására használható."
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