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Csendben Isten előtt.

Elveszett juhok pásztora.
„Mert azért jött az embernek fia, 

hogy megkeresse és megtartsa, ami 
elveszett." Lukács 19, 10.

Ami elveszett, az nincs meg, nem található. Háztartásban, 
dolgozószobában akkor vész el valami, ha „nincsen a helyén". 
Nincs ott, ahol lennie kellene, ahol egyébként bizonyosan meg
található volna. Ilyenkor tűvé teszünk utána mindent, felfor
gatjuk érette az egész házat: ugyan hová lett? S legtöbbször 
megtaláljuk az elveszett tárgyat ott, ahol legkevésbbé vélnénk, 
s ahová csakugyan legkevésbbé való: a papírkosárban, a szemét
ládában, —  esetleg már csak hamuvá égve a kályha rostélyán.

Elveszett, elkallódott, helyét, útját s célját tévesztett ez az 
egész világ. Benne minden ember s én magam is. Emberek, 
népek, családok nem találják helyüket e világban. Csupa zsák
utca, berekesztett utak, elfogyó ösvények mindenfelé.

S mindez csak jel, szimptóma csupán. Kelevény, gyanús, 
baljós daganat, mely a test mélyében rágó kórról beszél. Akár
csak korunk jellemző betegsége, a rák, mely mire megmutat
kozik, mire a fájdalmak s a sebek piros vészlámpái kigyúlnak, 
—  már késő, már felőrölte az élet fonalát. A jelek, az elveszett- 
ség jelei egy egészen más elveszettségről is beszélnek. Pusztú- 
lásról, katasztrófáról, arról, amit a szentírásban ez a szó: 
„apókia" jelent. Az elfogó ösvények, zsákutcák megett foly
tatódik az út. Szakadékok, meredélyek szélén még egészen más 
mélységek is tárulnak fel. A helyét s célját, mert rendeltetését 
vesztett emberiség számára még egészen más hely is várakozik. 
A csőd, az összeomlás, a halál nem az utolsó szó. Hanem azután 
ítélet jő. S ez az ítélet a kárhozat. Óh én elveszett ember, kicsoda 
szabadít meg ennek a halálnak testéből?

Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa 
azt, ami elveszett. Karácsony, nagypéntek, husvét s pünkösd arról 
beszéltek, hogy Ö jö tt, keres és megtart, ő  az út, amely által 
az Atyához megyek. Oda, az én rendeltetésem helyére, ahonnan 
kiestem, elkallódtam, elvesztem. Szemétre, veszedelembe, gya
lázatba és pusztúlásra jutottam. De most megtalált a pásztor. 
Vállára vett s viszen haza. Most tudom, hogy jó  helyen vagyok. 
Helyben vagyok, ő  nála.

S óh titkok titka, én, magam is elveszett, elveszett juhok 
pásztora lehetek, Általa.

Groó Gyula
győri vallástanító lelkész.
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a halál számára teremjenek gyümölcsöt", másfelől, hogy a 
keresztyén ember jelenét az határozza meg: „Ti pedig nem 
vagytok hústestben, hanem lélekben, ha ugyan Isten Lelke lako
zik bennetek". Mind a két hely világosan elválasztja a megtérést 
(a keresztség előtti múltat) a jelentől és amíg amarra a „hús
testet" mondja az egész életfolyamat meghatározó irányának, 
addig a jelenre vonatkozólag az Isten Leikétől vezettetést (Róm. 
8, 14) minősíti a jellegzetesnek. Még hozzá kell tenni ehhez, 
hogy Róm. 7, 14 világosan azt mondja: „Én hústestből való 
vagyok, el adatván a bűn hatalmába". Az az „én", amely így 
állapítja meg a saját minőségét, ugyanazt a minőséget mondja 
ki magáról, amelyet a keresztyén ember számára Pál apostol 
a múltra tartozónak ítél. Egyéb megfigyelésektől eltekintve, 
ezek a legfontosabb szempontok adják azt a következ
tetést, hogy Pál apostol az idézett szakaszban nem a megtért 
keresztyén ember életállapota, hanem a törvény alatt álló 
ember helyzete alapján beszél. Ha azonban ez így van, akkor 
ez pontosabban azt jelenti, hogy a bennünket a bűn hatal
mába kiszolgáltató „hústest" a keresztyén életállapot számára 
elmúlt valóság, míg a jelenünket az Isten Lelkének rajtunk 
való munkája, „vezetése", megszentelése határozza meg. A ke
resztyén életállapotra tehát —  hogy ugyanezt a helyzetet más 
vonatkozásban is kifejezzük — nem áll az, hogy ki volnánk 
szolgáltatva a bűn hatalmának, hogy a „hústest" ösztönei min
dig újból bűnbe rántanak bennünket és meghatározzák élet
irányunkat. Ez első pillanatra azt a benyomást kelthetné, hogy 
Pál apostol nemcsak lehetségesnek tartja, hanem az egyedüli 
helyesnek és valóságosnak azt a „keresztyén szent életet" gon
dolja, amelyik túl van a bűn határán és szeplőtelen tökéletes
séget mutat. Valóban voltak is olyanok (részben a „közösségi" 
mozgalmak képviselői között, részben pedig a liberális teoló
gusok között), akik azon a véleményen voltak, hogy Pál apostol 
teológiája szerint az újjászületett keresztyén embert bűntelen- 
nek kell gondolni. Azonban az ilyen „perfekcionista" értelme
zése Pál apostolnak nyilvánvalóan helytelen. Ezt mutatja már 
az is, hogy Pál apostol állandóan és rendszeresen inti a keresz
tyéneket arra, hogy küzdj ék le a bűnt, ne engedjenek teret a 
gonosz kívánságoknak stb. (pl. Róm. 13, 11 kk vagy Gál. 5, 
16 kk stb.) Másfelől nyilvánvaló az is, hogy Pál apostol a saját 
gyülekezeteiben állandóan küzd mindenféle erkölcsi fogyatékos
ság ellen és nem tagadja meg a „keresztyén" jelzőt azoktól 
a korinthusiaktól, akik ellen ugyancsak súlyos kifogásokat kény
telen emelni pártoskodásuk vagy egyéb nagy erkölcsi fogyaté
kosságuk miatt (1. a Korinthusi leveleket). De még ha az ilyen 
perfekcionista értelmezést el is hárítjuk, akkor is fennáll annak 
a lehetősége, hogy Pál apostol a szó igazi értelmében a bűntelen 
tökéletességet gondolta az igazi keresztyén életnek és úgy vélte, 
hogy ezt legalább is bizonyos esetekben meg is valósítják a 
keresztyének. így hivatkozni szoktak arra, hogy Pál apostol
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önmagára vonatkozólag azt mondja: nincsen magára vonatko
zólag tudatában semminek, tudniilik semmi bűnnek (I. Kor. 4, 4). 
Hozzáteszi persze, hogy nem ez szolgál megigazulása alapjául, 
hanem az Úr az, aki őt megítéli. De ezt a helyet még Althaus 
is hajlandó olyan értelemben venni, hogy Pál apostol nemcsak 
egy bizonyos vonatkozásban (t. i. a korinthusi gyülekezethez való 
viszonya tekintetében) tudja magát „bűntelennek", hanem általá
nos, egyéb vonatkozásokra kiterjedő értelemben is.

Ha mindezt áttekintjük, akkor nyilvánvaló, hogy a Róm. 7. 
idézett szakaszának az értelmezése kitágul azzá a kérdéssé, váj
jon van-e még a keresztyén ember életében általában helye a 
bűnnek. Még súlyosabbá válik ez a kérdés akkor, ha a szakasz
nak a másik irányú értelmezését vesszük.

Amint már megállapítottuk, a Luther és Calvin irányvona
lán haladó értelmezés a fentebbi szakaszban az újjászületett 
keresztyén ember harcának a leírását látja. Luther hangsúlyozta 
azt, hogy a keresztyén életállapoton kívül, tehát a bűn hatalmá
ban leledző embernek nincs ereje ahhoz, hogy a valóságnak 
megfelelő módon ismerje fel a saját helyzetét és azt, hogy 
mennyire hatalmában van a ,,hústest“ -nek. A Szentlélek által 
meg nem világosított ember nem is látja és fel sem ismeri, hogy 
a „hústest“ hatalmában van és hogy ki van szolgáltatva a bűn
nek. Ennél az embernél tehát nem lehet szó olyan viaskodásról 
és belső harcról, mint ámilyenről itt olvasunk. Luther hang
súlyozza, hogy az egész szakasz kimondottan tanúsítja a „hús- 
test" elleni gyűlöletet és a jóhoz és a törvényhez való ragasz
kodást, szeretetet. Ez azonban semmiképen sem áll a „hústest" 
hatalmában álló emberre. Az utóbbi gyűlöli a törvényt (v. ö. 
Ján. 3, 20.: „Aki a gonoszt cselekszi, gyűlöli a világosságot). 
Az ilyen ember enged a „hústest“ -nek, követi annak az ösztö
neit. Csak az Isten Leikétől vezérelt ember hadakozik a „hús
test" ellen és sóhajtozik a miatt az állapot miatt, hogy nem 
cselekedhetik úgy, mint ahogyan akar. A „hústest" viszont egy
általán nem harcol, hanem enged és beleegyezik az ösztönök 
gonosz kívánságába.

Luther tehát Pál apostolnál ebben a szakaszban annak az 
élettapasztalatnak a lerögzítését látja, melyet minden valóban 
komoly keresztyén állandóan átél és amelynek annál inkább 
a tudatára jut, minél inkább halad előre a hitben és minél erő
sebb az Istenhez való ragaszkodása. Luther ezt az értelmezési 
módot elsősorban olyan módon igyekezett alátámasztani, hogy 
kiemelte az Üjtestamentomban és különösen Pál apostolnál 
mindazokat a helyeket, amelyek valamiképen mutatják az Isten 
Lelke által megvilágosított ember harcát a bűn ellen és a termé
szetes ember tehetetlenségét a bűnnel szemben. Hogy ilyen 
helyeket nagy számmal lehet összeállítani, azt Luthernek ezek 
a fejtegetései valóban világosan mutatják. De ehhez hozzá kell 
tennünk azt, amit a Luther nyomán járó írásmagyarázók szok
tak hangsúlyozni: 1. a Róm. 6— 8. fejezetek összefüggésében



264

nincsen olyan választóvonal, amelyik megengedné azt, hogy a 
7-ik fejezet idézett szakasza kimondottan a múltra volna vonat
koztatandó. Ellenben a legtermészetesebb értelmezés az, hogy 
a Róm. 6— 8. egyformán állandóan a Szentiélekben újjászületett 
ember állapotját tartja szem előtt. 2. Joggal hivatkoznak arra is, 
hogy a Róm. e szakaszának a reformátori értelmezése meg
egyezik Pál apostolnak a Gál. 5, 16— 17-ben foglalt nyilatkoza
tával. Ott is nyilvánvalóan a keresztyén ember életharcáról van 
szó és pedig ugyanolyan értelemben, mint ahogyan a Róm. 7. 
gondolatmenete mutatja.

Világos, hogy ez az értelmezés nem kevésbbé jelentős állás- 
foglalás a keresztyén élet alapjellegére vonatkozólag, mint a 
másik értelmezés. Mert ennek az értelmezésnek az alapján úgy 
áll a helyzet, hogy addig, amíg e testben járunk, állandóan el
hatalmasodik rajtunk a bűn és napról-napra sokszor és sokféle
képen vétkezünk (ahogyan az évszázados gyónási imádság 
mondja). Épen ezért van szükségünk arra, hogy mindig újból 
imádkozzuk a Miatyánk ötödik kérését és kérjük Isten bűn
bocsátó kegyelmét. A Harmadik Hitágazat magyarázatában 
Luther a bűnök bocsánatát is úgy értelmezi, hogy Isten nekünk, 
mint keresztyéneknek („mely keresztyénségben") bocsát meg 
naponként minden bűnöket kegyesen. Mindez szorosan össze
függ avval a meggyőződéssel, hogy a „hústest“ hatalma nem 
szűnt meg a megtérés, illetve a keresztségben nyert újjászületés 
által, úgy, mintha ennek következtében varázsszóra változott 
volna meg a természetünk. A törvény alatti életállapot és a 
keresztyén jelen tehát nem úgy viszonylanak egymáshoz, mint 
a letűnt múlt és a múlttól mentes jelen, hanem a viszonyuk sok
kal komplikáltabb. Isten a Szentlelke által valóban új életbe 
vezet bennünket: Amennyiben az Isten Lelke lakozik bennünk, 
annyiban vagyunk a „Lélekben11. (Róm. 8, 9.) Ezt a helyzetet 
fejezi ki Luthernek az az utóbbi időben igen sokat hangozta
tott megjelölése, hogy a keresztyén ember „simul iustus et 
peccator“ : Istenhez való viszonyában „igaz“ , mivel Isten hit 
által kegyelmébe fogadta Krisztusért, de ugyanakkor „bűnös" 
is, mivel a hústest hatalma még nem szűnt meg. „Akarom a jót 
—  mondja Luther — , de hasonlóképen azt is, amit (a paran
csolat) mond: ,Ne kívánd!' Azért egyszerre vagyok bűnös is, 
meg igaz is, mivel cselekszem a gonoszt és gyűlölöm a gonoszt, 
melyet cselekszem." (Ficker I., 65.) A keresztyén ember akara
tának és cselekvésének ez a „dialektikus" ellentéte Luther szá
mára nem belenyugvást vagy éppen beletörődést jelent abba, 
hogy bűnösségünkön változtatni nem tudunk, hanem inkább 
fokozott elkötelezést arra, hogy a Szentlélek erejével hadakoz
zunk a bűn ellen és gyarapodjunk a megszenteltetésben.

Ha az elmondottak alapján igyekszünk állást foglalni Róm. 
7, 14. kk. vitakérdésében, mindenekelőtt meg kell állapítanunk, 
hogy manapság azok az írásmagyarázók (pl. Althaus vagy 
Schlatter) sem tagadják a szóbanforgó szakasznak a keresztyén
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életre való alkalmazhatóságát, akik azt a törvény alatt való, de 
Krisztuson kívül élő emberre vonatkoztatják. Ez más szóval azt 
jelenti, hogy bár szerintük Pál apostol nem a keresztyén életről 
szól e helyen, a benne foglalt felismerés csak a keresztyén élet
tapasztalás alapján jöhet létre s Pál apostol szavai éppen ezért 
szólnak a keresztyén emberhez. Ehhez azonban hozzá kell fűz
nünk még két megállapítást:

1. Gyakran szoktak utalni —  és látszólag joggal —  arra, 
hogy a keresztyénségen kívül is találunk olyan megnyilatkozáso
kat, amelyek emlékeztetnek a Pál apostol által leírt harcra. 
Ovidius pl. Métám. VII, 19 kk-ben így ír: „Séd gravat invitam 
nova vis: aliudque cupido, Mens aliud suadet: videó meliora 
proboque, Deteriora sequor“ . Vagy egy a görög misztika gon
dolatkörébe tartozó szöveg szerint Hermes mondja Tat-nak: 
„Fáradságos úton jár a lélek, amíg a testben van. Mert első
sorban önmagával kell hadakoznia. . . Egyfelől a jóhoz siet, 
másfelől pedig a gonosznál lakozik11. (V. ö. Lietzmann: An die 
Römer, 3. kiad., 77. lap).

Azonban aki figyelni tud a szavak értelmére, könnyen ész
reveheti, hogy itt másról van szó, mint Pál apostolnál. Ezeknek 
és hasonló nyilatkozatoknak az alapjául az a platonikus gondol
kodás szolgál, amely a lelket az ember nemesebb, isteni részé
nek tekinti, a testet pedig —  halandó volta miatt —  tökéletlen
nek és rossznak minősíti. A lélekre ránehezedik a test, meg
akasztja „felfelé11, az eszmék tökéletesebb világába való szár
nyalásában, korlátozza a jó, nemes dolgokra való törekvésében. 
Éppen ezért e gondolkodás számára a helyes magatartás az, ha 
elnyomjuk a testet s az aszkézisnek az eszközeivel a lelket 
mind jobban kiszabadítjuk a testiség „béklyóiból11.1) Manapság 
is igen sokszor találkozunk evvel a gondolkodással, —  akár
hányszor szószékről is hallunk ilyesféle gondolatmeneteket — , 
annál inkább kell figyelnünk arra, hogy ez a gondolkodás hom
lokegyenest ellentétben van a keresztyén hittel.

Keresztyén hitünk számára a test és a lélek egyformán 
Istennek a teremtménye és —  a bűneset előtt —  egyformán 
„ jó 11 (azaz engedelmes Isten iránt). Viszont a bűn nem kizárólag 
a testet rontotta meg, hanem az egész embert, testestül-lelkes- 
tül. Nincs tehát egy „nemesebb11 részünk, a lélek, amely mentes 
volna a bűn megrontó hatalmától s amely romlatlansága révén

*) Ennek a platonikus értelmezésnek látszólag igen kedvez Máté 26, 
41. m agyar szövege: „A lé lek kész, de a test erőtelen." Ez valóban úgy 
hangzik, mintha a „lélek" volna bennünk az Istenhez ragaszkodó, nemes 
érzelmek és indulatok székhelye, a test pedig magában véve „erőtelen", 
azaz alacsonyabbrendű bűnös volna. Azonban csak meg kell nézni a görög 
szöveget s ez a platonikus értelmezés azonnal kártyavárként dől össze: 
a görög szöveg nem psyche-ről, hanem pneuma-ról beszél, tehát arra utal, 
amit az Isten munkál bennünk. Azután nem „test“-e( mond, hanem „hús- 
test"-et (sarx), vagyis lényünkre úgy utal, hogy észrevehetjük: az erőtelen- 
ség nem testi teremtettségünkben, hanem Istentől elhajló bűnös voltunk
ban gyökerezik.
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küzdhetne a „test“ gonoszsága ellen. A bűnös indulatok nem
csak a testben lakoznak, hanem a lélekben is. Ha Pál apostol a 
„hústest“ -et emlegeti mint a bűnnek a székhelyét, tenyésztő 
talaját bennünk, akkor nem a testre gondol kizárólag: a lélek 
is a „hústest" hatalmában van. A Róm. 7, 14 kk-ben leírt harc 
sem a lélek küzdelme a test gonosz indulatai ellen, hanem 
küzdelem a bűn, vagyis az egész életvalóságunkat (testünket és 
lelkünket) Istentől elszakító, sőt Istennel szembe állító, ellene 
lázító hatalom ellen. Erről a hatalomról, nem pedig a halandó 
test természetes ösztöneiről van szó, amikor Pál apostol a „ben
nem lakozó bűn“ -t emlegeti. Ez a bűn lesz a „tagjaink" „tör
vényévé" (életrendjévé), mely azoknak cselekvését állandóan 
meghatározza. Viszont az a „belső ember", aki gyönyörködik 
az Isten törvényében és annak igazat ad, nem a testi indulatok
tól ment „halhatatlan lélek", a „nemesebb részünk", a „jobb 
énünk", hanem —  II. Kor. 4, 16 és Ef. 3, 16 tanúsága szerint — , 
a Lélek munkája által „napról napra megújuló" ember.

A Róm. 7, 14 kk-nek a mögött az értelmezése mögött, 
melyet Irenaeus képviselt először, tulajdonképpen a platonikus 
ember-fogalom áll. A Luther korabeli humanista írásmagyarázat 
is lényegileg az embernek ezt a platonista szemléletét kép
viselte2) (v. ö. Ellwein: Vöm neuen Leben, 1932. 162 k. lpk.) s 
amikor Luther olyan nyomatékosan szállt szembe evvel az 
értelmezéssel, akkor egyúttal a keresztyénségnek a platonizmus 
irányában való meghamisítása ellen is küzdött. Természetes, 
hogy amikor ma pl. Schlatter vagy Althaus Pál apostol szavait 
a Krisztus nélküli emberre vonatkoztatják, akkor nem a plato
nizmus szempontjait alkalmazzák. Azonban kétségkívül megvan 
az a veszedelem, hogy a platonikus emberszemlélet valamilyen 
rejtett formában ismét visszatér. Mert a Krisztuson kívül élő 
ember belső ellentéteit —  a gyakorlat tanúsága szerint is —  
alig-alig lehet másként érteni, mint a „magasabbrendű", a „ne
mes" indulatoknak az alacsonyabbrendű, „testi" ösztönök ellen 
való küzdelmeként. De ez még nem a bűn elleni harc, amelyről 
az apostol ír. A Krisztus nélkül élő ember nem gyönyörködik 
az Isten törvényében és nem ad annak igazat, hanem —  ezt nap
jaink számos tapasztalata is igazolja — , „gyűlöli a világosságot 
és nem jön a világosságra, hogy fel ne fedessenek a cseleke
detei". Mert „az emberek jobban szerették a sötétséget, mint 
a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak" (Ján 3, 
19— 20).

-) A platonikus ember-tannal alapvonásaiban megegyezik Aristoteles 
gondolkodása is: amíg a humanizmusban erőteljesebben érvényesültek a 
platonikus vonások, addig a középkori teológiai gondolkodást elsősorban 
Aristoteles befolyása határozta meg. Platón és Aristoteles gondolkodásá
nak az alapvető rokonsága érteti meg, hogy a reformáció korában — egye
bek mellett — Róm. 7. értelmezésében és vele az emberről (és a bűnről) 
szóló tanítás tekintetében találkozott a katolikus teológia (a skolasztikus 
teológia képviselői) és a humanista írásmagyarázat (Erasmus).
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2. Az elmondottak már világossá teszik azt is, ami ebben 
az összefüggésben a legfontosabb. A Róm. 7, 14 kk-ben leírt 
belső küzdelem Pál apostolnál egyebütt, nevezetesen Gál. 5, 
16— 17-ben úgy jelentkezik, mint a „hústest" hadakozása a 
„lélek" (pneuma, Isten Lelke) ellen. Akik a Róm. 7, 14 kk. össze
függését a Krisztuson kívüli emberre vonatkoztatják, azok ta
gadják, hogy Gál. 5, 16— 17-ben ugyanarról a harcról volna szó, 
mint Róm. 7, 14 kk-ben. Azonban Pál apostol szóhasználata sze
rint a Róm. 7. küzdelmét vívó „belső ember" a —  Lélek erejé
ben" — „napról-napra megújuló" (II. Kor. 4, 16; Ef. 3, 16) 
ember. Ennek a „belső embernek" a harca a tagokban uralkodó 
más törvény ellen tehát ugyanaz, mint a Krisztus Lelke által 
megújult ember harca az ó-ember bűnös indulatai és kívánságai 
ellen. Az apostol rajzolta „tragikus" harc valóban a keresztyén 
ember életharca.

Ehhez csak azt kell hozzátenni, hogy a keresztyén ember 
életében ez a harc sohasem „tragikus". Nem tragikus azért, 
mert sohasem áll meg a kétségbeesett kiáltásnál: „Óh én nyomo
rult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" 
Mindig folytatódik: „Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus 
Krisztus által" (Róm. 7, 24— 25). A Krisztuson kívül élő ember 
sohasem jut el harcában ehhez a hálaadáshoz. Ha eljutna, akkor 
már nem volna Krisztuson kívül. Ez is azt mutatja, hogy az a 
harc, amelyről itt szó van, a keresztyén ember életharca.

Althaus azt mondja, hogy Róm. 7 lutheri értelmezése „exe- 
getikailag lehetetlen, ellentétben áll Pál gondolataival, azonban 
a keresztyén ember olyan önmegítélésének a kifejezése, amely
nek igazat kell adnunk" (id. h. 86. lap). Az elmondottak alap
ján azt kell mondanunk, hogy Luther értelmezése nem követ el 
erőszakot a szövegen, nem érti azt félre és nem magyarázza bele 
a saját gondolatait, hanem éppen helyesen érti Pált. Amikor 
Luther arról beszélt, hogy „naponként sokszor vétkezünk" 
éppen mi keresztyének, akkor csak világosabban és nagy követ
kezetességgel fejtette ki ugyanazt, amit Pál apostol mondott.

Pál apostol és Luther ezen a ponton is megegyeznek egy
mással, a reformáció nem hamisította meg az írás üzenetét, ha
nem inkább újból feltárta és erőteljesen érvényesítette.

Karner Károly
egyetemi ny. r. tanár, 

Sopron.
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A lelkészválasztási szabályrendelet.
(A MELE 1940. április 26-án Budapesten tartott konferenciáján referálta

Kemény Lajos.)
(Első közlemény.)

A magyarországi evangélikus egyetemes egyház most érvényben lévő 
lelkészválasztási szabályrendelete 1933-ban jelent meg. Az 1934—37. évek
ben tartott zsinaton hozott Egyházi Törvények nagyrészt megváltoztatták 
a régi Egyházi Alkotmány rendelkezéseit, részint új rendelkezéseket tar
talmaznak, ennek következtében szükségessé vált — egyéb szabályren
deletek között — a lelkészválasztási eljárást is újból szabályozni. Ez idő 
szerint ez a lelkészválasztási szabályrendelet átment az egyetemes köz
gyűlés által kikilüdött szabályrendeletkészítő bizottság illetékes osztá
lyának bírálatán, ott elfogadást nyert s mint a bizottság javaslata, az 
egyházkerületek közgyűlése elé fog kerülni, hogy onnan az egyetemes 
közgyűlés elé jusson, amelyik azután elfogadás esetén életbelépteti. 
Tekintettel arra, hogy a lelkészválasztási szabályrendelet legközelebbről 
érinti a lelkészeket s ezen felül a lelkészválasztásoknál előforduló külön
féle tapasztalatokat is a lelkészek közössége ismeri leginkább, jó szolgá
latot szeretnénk tenni egyházunknak azzal, hogy ezt a szabályrendelet
tervezetet a MELE konferenciáján megbeszélés alá vesszük.

Elöljáróban megállapítható, hogy a tervezet készítői nagyon gondo
san figyelembe vették az új Egyházi Törvénynek a régi Egyházi Alkot
mánytól eltérő, vagy egészen új rendelkezéseit, azokra mindenütt hivat
koznak és tudatosan törekszenek arra, hogy a lelkészválasztási eljárás 
alapelveit összhangba hozzák a megváltozott törvényekkel. így megtartják 
a most érvényben lévő lelkészválasztási szabályrendelet szerkezetét s abba 
helyezik el az új törvények következtében szükségessé vált új fejezeteket, 
mint az áthelyezésre, az állandó püspöki székhelyre és a vallástanító
lelkész, intézeti, ifjúsági, egyesületi és honvédségi lelkészekre vonatkozó 
fejezeteket.

Ezek az új fejezetek okozzák azt, hogy míg a most érvényben lévő 
lelkészválasztási szabályrendelet 80. §-ból, ez a tervezet 123. §-ból áll. 
Ha a most érvényben lévő szabályrendelettel szemben igen gyakran hang
zott el az a megjegyzés, hogy túlságosan aprólékos és ezzel komplikált, 
az új tervezet sem kerülheti el ezt a megjegyzést. Kérdés azonban, hogy 
igazuk van-e e megjegyzéseknek? A részletesség nem feltétlenül kompli- 
káltság, és én a magam részéről védelmezhetőnek tartom a részletezést, 
tekintettel azokra a hibákra és tévedésekre, amelyek a lelkészválasztás 
lefolyása alatt felmerülni szoktak és félreértésekre vagy éppen ellenséges
kedésekre és fellebbezésekre vezethetnek. Lényegében tehát elkerülhetet
lennek tartom, hogy a lelkészválasztási szabályrendelet tekintélyes számú 
paragrafusból álljon. Mindamellett alkalmam lesz egyszerűsítési javaslatot 
is tenni.

Mielőtt a tervezet részletes ismertetésébe kezdenék, a tervezetben 
talált egyetlen elvi újítás tekintetében referálok. Ez mindjárt a rendes 
lelkészi állás jellegének meghatározása után, mely az 1—3. §-okban van, 
— a 4. §-ban arról szól, hogy a rendes lelkészi hivatalok közül egyesekre, 
azok különleges viszonyai alapján az illetékes egyházmegyei közgyűlés
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meghallgatása után az egyházkerület közgyűlése, az egyetemes közgyűlés 
jóváhagyása mellett kimondhatja, hogy azokban rendes lelkészül akár 
meghívás, akár választás útján csak az alkalmazható, aki előzőén, mint 
rendes lelkész, vagy mint az evangélikus hittudományi kar tanára leg
alább két éven át működött, vagy *ki egyéb lelkészi szolgálatot a lelkészi 
képesítés megszerzése után legalább 5 éven át teljesített.

A § ezután így folytatja: „Az egyházkerületi közgyűlés ilyen elhatá
rozásának alapja lehet különösen az egyházközség városi jellege, nagy
sága, a területén működő iskolák száma és jellege, továbbá az a körül
mény, hogy az egyházközség a székesfővárosban, törvényhatósági joggal 
felruházott vagy megyei városban fekszik, végül hogy az egyháztagok 
száma a 2000-et felülhaladja. A lelkészi hivataloknak ezt a kijelölését az 
egyházkerületi közgyűlés 6 évenként végzi. Határozatát ezen határidőn 
belül alkalmilag nem változtathatja meg.“

Ez a szakasz egyházunkban eddig egészen ismeretlen osztályozást 
vezetne be. Tekintsünk el attól az érvtől, hogy a református egyház új 
zsinati törvénye így rendelkezett, mert ez magában véve nem érv. Szá
munkra a kérdés csak az lehet, hogy egyházi törvényeinknek a lelkész
választásra vonatkozó intézkedéseiben megnyilvánult egész szellemével és 
másfelől magasabb egyházi közérdekkel összeegyeztethető-e?

A kérdés első részére határozott nemmel kelt felelni. Semmiféle tám
pont nincsen és nem is volt eddig sem egyházi törvényeinkben arra, hogy 
nagyvárosi, törvényhatósági, megyei városi és falusi lelkészi állás betöl
tésének különféle feltételei legyenek. E szakasz életbelépése esetén osz
tályozásnak kellene létrejönni a gyülekezetek között is, sőt a lelkészek 
között is. Előbbieknél külső és belső terjedelme, utóbbiaknál életkor 
illetve korhatár tekintetében. A gyülekezetek szempontjából a § kor
látozza a szabadválasztást, a lelkészek szempontjából a szabad pályázást. 
Jogszabály szempontjából megvan az ilyen rendelkezésnek a lehetősége, 
mert az Egyházi Törvény 43. szakasza így szól: Lelkésznek választható 
az a magyar állampolgár, aki az egyetemes egyház által alkotott szabály
rendeletekben megállapított kellékeknek megfelel. De szükség van-e reá? 
Az egyetemes egyház szempontjából minden egyházközség egyforma hiva
tást, kötelességeket és felelősséget hordozó egyházrész. Egyik sem jelen
téktelenebb, mint a másik. Éppen így merőben új dolog volna a rendes 
lelkészeket időlegesen korlátozni, illetve megkülönböztetni egymástól, ha 
már a kötelező és gyakorlatszerzést jelentő segédlelkészi évek után rendes 
lelkészekké lettek. Az egyetlen érv, ami e gondolat mellett felhozható, az, 
hogy vannak nehezebb munkaterületek és fokozott igények, amelyeknek 
nem tudhat mindenki megfelelni, de a szabad verseny törvényei szerint 
az alkalmatlanok el fognak hullani. Ez bizonyos mértékig amúgy is egy
házi felsőbb hatóságok irányító bölcsességétől függ. Egyébként is támad
ható a szakasznak részletező felsorolása, mert hiszen megtörténhetik, 
hogy például megyei városban olyan kicsiny egyházközségünk van, ame
lyik nem jogosult a választás tekintetében megkülönböztetésre.

Ha a szakasz életbelépne, helyeslem, hogy a kijelölést az egyház
kerület 6 évenként végezze, ezen belül alkalmilag ne változtathasson. Nem 
helyeslem azonban, hogy az egyházkerület kijelölési határozatát jóvá
hagyás végett az egyetemes közgyűlés elé kell terjeszteni, mert egyedül
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az egyházkerület illetékes arra, hogy a saját szempontjai szerint határoz
zon ebben a kérdésben.

Az előadottak alapján javaslom, hogy lelkészegyesületünk e sza
kasznak teljes egészében való kihagyása mellett foglaljon állást.

A 2. §-ban két tévedés van. A második bekezdés az E. T. II. 18. §-ra 
hivatkozik, de nem jól alkalmazza. Javítandó a következőképpen: Üj egy
házközség alakításakor a lelkész állás szervezéséhez ... stb. — A harmadik 
bekezdés az E. T. II. 19. §-ra hivatkozik és önálló lelkészi körökről szól, 
holott a § a lelkészkörök önálló lelkészi gondozásáról szól. Az önálló szó 
a bekezdés második sora elején törlendő.

A 3. §-ban az E. T. II. 41. § helyett a 40. § idézendő.

(Folytatjuk.)

Összekulcsolt  kézzel.

A z egyház ősi kollekta-im ádságai.
51. Szentháromság ünnepe után II. vasárnapon. —  Isten, a 

Benned reménykedőknek oltalmazója, aki nélkül semmi se erős, 
semmi se szent: sokasítsd meg rajtunk irgalmasságodat, hogy 
a Te vezérleted alatt úgy élhessünk a földi javakkal, hogy 
el ne veszítsük az örökkévalókat; a mi Urunk Jézus Krisztus, 
Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

52. Szentháromság ünnepe után III. vasárnapon. —  Urunk, 
kérünk Téged: add, hogy ennek a világnak a folyása a Te ren
delésed szerint számunkra békességes legyen és egyházad zavar
talanul örvendezhessék a Te szolgálatodnak; a mi Urunk Jézus 
Krisztus, Te Fiad által, aki Veled, stb., ámen.

- 53. Szentháromság ünnepe után IV. vasárnapon. —  Isten, 
aki a Téged szeretőknek láthatatlan javakat készítettél: áraszd 
szívünkbe szereteted vágyát, hogy Téged mindenben és minde
nek felett szeressünk és részesei lehessünk ígéreteidnek, amelyek 
felülmúlják minden reménységünket; a mi Urunk Jézus Krisztus, 
Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

54. Szentháromság ünnepe után V. vasárnapon. —  Erős 
Isten, akié minden, ami valóban jó: plántáld szívünkbe neved 
szeretetét, növeld bennünk a Hozzád való buzgó ragaszkodást 
és tartsd meg bennünk a jót, amit már ápol bennünk a Te 
kegyelmed; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel egységben mint Isten, stb., ámen.

55. Péter és Pál apostol ünnepén (június 29.). —  Isten, aki 
e mai napot apostolaidnak: Péternek és Pálnak vértanuságával 
megszentelted: add egyházadnak, hogy mindenben kövesse azok 
parancsát, akiktől vette hitének eredetét; a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Te Fiad által, aki Veled, stb., ámen.
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56. Szentháromság ünnepe után VI. vasárnapon. —  Isten, 
akinek gondviselése rendeléseiben sohasem téved; esedezve ké
rünk: fordítsd el rólunk mindazt, ami ártalmas és adj mindent, 
ami üdvösséges; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

Dr. Jánossy Lajos
egyetemi ny. r. tanár.

Szószéken .

Szenthárom ság utáni 2. vasárnap.
Délelőttre. — Jeremiás 7, 25—28.

1. Szövegmagyarázat.

25. v. „Attól a naptól fogva — e mai naptg“, vagyis az egyiptomi 
fogságtól Jeremiás prófétai elhivatásáig nyolc évszázad telt el.

26. v. „De nem hallgattak reám, és fülöket sem hajtották felém;, 
hanem megkeményítették nyakukat, és gonoszabbul cselekedtek, mint az 
ő atyáik.11 Azért közöljük e verset szóról-szóra, mert az 1926-ban kiadott 
középnagyságú revideált bibliából az „atyáik" szó — valószínűleg nyomda
hiba miatt — kimaradt. Egyébként e versben az ótestamentomnak két 
stereotip kifejezése, a fül odahajtása és a nyak megkeményítése, a gondo
latok megkapó fokozásában sorakozik egymás mellé.

27., 28. v. A mondatfűzés szaggatott, a gondolatmenet rapszódikus. 
A hűség helyett a német fordítások a hit szót használják.

2. Igehirdetés.

Kegyelem, vád, ítélet.

Isten a világ teremtése után nem vonult félre, sőt még a 
bűnbeesett embertől sem fordult el, hanem inkább szövetséget 
kötött vele. Sajnos, az ember nem volt méltó Teremtőjéhez sem 
a teremtés hajnalán, sem a történet folyamán. Ma felolvasott 
igénk az ószövetség egyik legcsodálatosabb életű és legtragiku
sabb sorsú prófétájának, Jeremiásnak ajakán a választott nép 
méltatlanságát hirdeti.

Testet ölt ezekben az igékben Isten kegyelme, Isten vádja 
és Isten ítélete.

1. Isten kegyelme sokféleképen nyilvánul meg az ember éle
tében. Ez a kegyelem elindul a bűnök útjára tért ember után 
mint kereső és mentő szolgálat. Ebbe a szolgálatba állította Isten 
az ószövetség prófétáit attól a naptól fogva, amelyen kijöttek 
atyáik Egyiptom földéből.

Folytatódott ez a szolgálat az újszövetségben. Erre a szol
gálatra mutat mai evangéliomi szentigénk (Lukács 14, 16— 24.),
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amelynek példázatában a nagy vacsorát szerző Isten fáradhatat
lanul és a meghívottak méltatlansága ellenére is gyakorolja ezt 
a kereső és mentő szolgálatot.

A kegyelem kereső és mentő szolgálatának legtökéletesebb 
megszemélyesítője Jézus, aki az ő Szentleikével ma is hívja, 
gyűjti, megvilágosítja és megszenteli a bűneiből a keresztyén- 
ségben Istenhez tért embert.

2. Jeremiás ajkán Isten kegyelmének hirdetése mellett fel
hangzik Isten vádja is. (26., 27. v.)

Ügy érezzük magunkat ezek előtt az igék előtt, mint egy 
törvényszéki tárgyaláson, ahol az ügyész pontokba foglalja 
ellenünk a vádat. Isten vádpontjai:

a) „De nem hallgattak reám és fülöket sem hajtották fe
lém. “ Isten az ő kegyelmével együtt elindította az ő igéjét is. 
Erről az igéről írja János evangélista, hogy ez kezdetben vala, 
benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága . . .  
és az övéi nem fogadták be őt. (Ján. 1.) A világ piaci zajához 
szokott emberi fül számára idegen, ismeretlen zenévé lett Isten 
igéjének tiszta csengése. Az emberek nem hallgattak Istenre. 
A gyermek nem hallgat szülőjére, a szolga nem hallgat urára.

b) „Megkeményítették nyakukat és gonoszabbul cseleked
tek, mint az ő atyáik." A második vádpont szerint az embert 
nemcsak kíváncsisága, úgynevezett hiszékenysége, hanem sok
kal inkább nyakassága és elvetemült gonoszsága vezeti és tartja 
a sátán karjaiban.

c) „Ha kiáltasz nékik, nem felelnek . . Az ember Isten 
előtt némává lesz, mint a dacos gyermek. Ebben a harmadik 
vádpontban rejlik a próféta sorsa is. (Jeremiás története, szen
vedése, megaláztatása, fogsága.) Ebben a prófétasorsban oszto
zott Isten majdnem mindegyik prófétája és osztozott maga 
Jézus is. (Máté 13, 57.)

3. A vádat ítélet szokta követni. Isten ítélete következik 
itt is. „Elveszett a hűség (hit); kiszaggatott az ő szájukból." 
Ez az ítélet. Rettenetes ítélet, ha meggondoljuk, hogy Isten leg
drágább ajándéka a hit. Nem akkor pusztul el egy nép, amikor 
kihal, hanem akkor, amikor kiszakad szívéből és szájából a hit. 
Ez az Istentől elfordult nép ítélete. Még szomorúbbá teszi ezt 
az ítéletet az, hogy ezt nem is Isten, hanem maga a nép mondja 
ki akkor, amikor hűtlenné lesz a hithez.

A legcsodálatosabb az, hogy Isten a tárgyalást még az ítélet 
kimondása után sem zárta le. Elhangzott a vád, elhangzott az 
Ítélet és még mindig sugárzik a kereső és mentő kegyelem. 
Jeremiás óta Isten állandóan, ma is küldi prófétáit és szolgáit 
ezzel a hatalmas üzenettel: „Jertek el, mert immár minden kész!" 
(Lukács 14, 17.)

Mit felelünk erre a hívásra?
Ettől függ a mi ítéletünk.
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3 Prédikáció-vázlatok.
A bűn útja.

1. Kezdete a némaságban;
2. folytatása a gonoszságban;
3. vége a hitetlenségben.
Az ö rö k  Isten és az ö rök ember.

1. Isten örökké hív.
2. Az ember örökké süket.

4. A csoda és az ember.

Délutánra. — Ap. Csel. 3, 1— 10.

A csodák kora nem múlt el Jézus halálával; ma is tart. Tele 
van csodával a világ, tele a mi életünk. Csoda azonban csak 
azok számára van, akik csodálkozni tudnak. Csak azok érdemlik 
meg a csodát, akiknek szívét „csodálkozás és álmélkodás" 
tölti el.

Csodálkozás és álmélkodás tölt el bennünket a felolvasott 
alapige hallatára.

Mi ennek a csodálatos történetnek a tanítása?
1. Szegény és nyomorult ember mindig volt, ma is van, 

mindig lesz. (Ján. 12, 8.)
Miért volt a szentírásbeli beteg ember szegény és nyo

morult?
a) „Anyjának méhétől fogva sánta volt.“ Nem tudott dol

gozni. Mindenki, akit testi vagy lelki betegsége megakadályoz 
a munkában, szegény és nyomorult.

b) Szegény ember volt, mert csak a templom kapujáig ju
tott el. Kinek hibájából nem ment vagy nem mehetett be a 
templomba, nem tudjuk. Ma is nagy szegénység, ha valaki nem 
akarja, vagy nem tudja átlépni a templom küszöbét.

c) Szegény ember volt, mert koldulásból tartotta fenn ma
gát. Akik ismerik a koldulás és az adakozás lélektanát, elkép
zelhetik, mit és mekkora szegénységet jelent az alamizsnáért 
kinyújtott kéz.

d) Szegény ember volt, mert nem remélte a gyógyulást, 
hiszen az apostoloktól is pénzt várt. Nem az a szegény ember, 
akinek pénze, hanem akinek reménye nincs.

2. Gazdaggá és boldoggá nem az arany és az ezüst tesz. 
Péter nem tudott aranyat és ezüstöt adni, azt adta, amije volt, 
a hitét. Bár ebben a történetben egyetlen szó sem esik hitről, 
ennek a csodálatos történetnek tengelye mégis a hit.

Péter csakis hívő lélekkel mondhatta: „a názáreti Jézus 
Krisztus nevében, kelj fel és járj!“

Hogy a beteg egészségen kívül hitet nyert, bizonyítja a 
8. vers.

Ez tette őt gazdaggá.
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3. Befejezésül hadd kérdezzük meg: Hol van ma a hitnek 
ez a gyógyító ereje? Kihullott az emberek leikéből, kicsúszott 
az egyház kezéből. (Blumhardt János Kristóf: Gyógyulás útja.)

Jézus gyógyító erővel felruházó szavai nemcsak Péternek, 
nemcsak a tanítványok korának, hanem minden idők emberé
nek, nékünk is szólnak. (Márk. 16, 17— 18.)

„Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek." (Márk 9, 23.)
Ez ennek a csodának legcsodálatosabb tanítása.

5. Prédikáció-vázlatok.
Két csoda.

1. A test csodálatos gyógyulása.
2. A lélek gyógyulása.
Az első keresztyének életében

1. volt hit,
2. volt csoda.

Dr. Győrffy Béla
felpéci lelkész.

Szenthárom ság utáni 3 . vasárnap.
Délelőttre. — I. Mózes 1, 26—27.

1. Szövegm agyarázat.
A szöveg: Textusunk az ember teremtésének történetét mondja el a Papi 

irat szerint. A szövegben a „bara“ ige a csodálatos cselekvésnek a kifeje
zője és az Ötestámentomban mindenütt Isten a cselekvő alany, ahol ez az 
ige előfordul. Egyebütt az „asza“ igét találjuk. A „bárá“ mögött ott áll 
a semmi; az universum (sámaim és árec) semmiből lett épen Isten csodá
latos teremtése által. — Az „elohim“ kétszeresen többesszámban szerepel. 
Maga a szó az „él“ többesszáma, itt pedig „teremtsünk" áll. Miért? Van 
aki öntanácskozásra gondol; van aki pír. máj. vélt felfedezni a kifejezésben; 
a kath. theológusok a szentháromság első jelentkezésének mondják; 
Proksch szerint ez azt jelentené, hogy Isten nem a maga egyedülvaló 
imádandóságában képe az embernek, hanem a maga természetében, ami
képen ez más égi lényekben is megtalálható. Erre mutatna a LXX. is, 
ahol „kata eikona theou“ és nem kata eikona tou theou áll. — Az Istennel 
való hasonlóság kifejezésére két szót találunk: celem =  eikon, dömut =  
homoiósis. Az első a konkrét hasonlóságot, a második az abstrakt hasonló
ságot jelentené.

A szöveg megértésében és alkalmazásában három nehézséggel állunk 
szemben. 1. A teremtés történet általában. 2. Az „imago dei“ . 3. A szokott 
„J“ teremtés történettől az asszony teremtésének eltérő elmondása és a 
közös ős értelmezése.

1. A világ keletkezésének értelmezésében a tudomány és vallás nem 
egyszer ellentétbe látszik jutni. Közöttük ellentét nincsen. A tudomány 
kinyújtja kutató kezét a végtelen ismeretlen felé és a maga lámpájával 
igyekszik minél nagyobb területet bevilágítani. A teremtésről, az emberről 
egyik hipotézist a másik után állítja fel. „Hidat épít szédületes mélységek
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fölé“ és vak emberek számára bottá lesz s magasságok felé vágyó turis
tának kötél, de mindig vakmerő és szédületes merészségű találgatás'1. 
A biblia felelete tudomány előtti és tudomány feletti: K iny ila tkozta tás! 
Vitatkozni nem lehet felette, vagy elfogadjuk, vagy elvetjük. Mi a világ: 
Isten műve; mi az ember: Isten teremtménye! Ez a biblia felelete: kijelen
tés, mely h ite t kíván. Csoda a teremtés és kegyelem, ha mi hinni tudjuk.

2. Az imago dei kérdésében egész tanulmányra volna szükség ahhoz, 
hogy világosan lássunk. Mi az ember? Isten képmása. Azt jelenti ez, hogy 
mi lényegünket az Istentől kaptuk. A testünk egyrészt egyforma a többi 
teremtettek testével (6-ik napon egyszerre teremtett Isten), másrészt olyan, 
hogy alkalmas az isteni kifejezésére. Istenképe az, hogy mi Isten felé 
fordulók vagyunk, képesek vagyunk felfogni Istent, anélkül, hogy magunk 
lennénk Isten. Személyiség vagyunk; személyiségünk istenfiúságban telje
sedik ki. Nekünk igazságunk van Isten elő tt. Az ember annyira felette áll 
a teremtett világnak, hogy benne az is ten i „é n " a „ te ‘‘- t  ta lá lja  meg. 
Innen van joga az állatok élete felett is! Nem az állatkép, hanem az Isten
kép kifejezője az ember belső lényegének, örök hivatásának és kiválasz
tásának. Mi Istenre vagyunk utalva és ebben van számunkra adva a menny 
és pokol. (Hit és hitetlenség.)

Ezt az imagó deit elvesztette az ember! Az első ember arcán az isten- 
fiúság képe ragyogott, ma pedig a saját dicsőségének keresése, a lelkének 
ziláltsága, szívének megosztottsága, a haláltól való félelem jellemzi. — Isten 
azonban megkezdte az új teremtést, amikor az ige testté lett s amikor 
a Jordán felett kettészakadt az ég és Isten lelke Jézus felett lebegett, 
amikor az „elsőszülött" a halottakból feltámadt, amikor a Szentlélek az 
égből leszállva új gyülekezetei alapított. V. ö. 2. Kor. 5, 17; Kol. 1, 15—20; 
Fii. 2, 9— 11. A hívő már megkapta ennek a visszaszerzett imago deinek 
a zsengéjét, teljesen azonban csak a feltámadás után lesz újra mienk. 
(Üj ég és új föld. Jel. 21—22.) Ekkor következik el az az állapot, amikor 
a megváltott ember nemcsak belsőleg, de külsőleg, testileg is visszanyeri 
az elvesztett istenképet és a teremtett világ sem várja sóhajtozva Isten 
fiainak a megjelenését, megváltatását, amikor Isten lesz Isten mindenekben 
és ismét elhangzik az új világ felett az ige: „íme minden, amit teremtett, 
igen jó.“

3. A férfi és asszony egyszerre teremtettek. A P. szerint a kettő 
együtt az ember teljes fogalma. Hogy az ember androgyn lett volna, az 
a P.-nél ismeretlen. Lényegtelen, hogy ez a forma, vagy a „J“ formája 
a valóságnak megfelelő. Az a lényeg, hogy egy ősforrásból indult el az 
emberi élet. (V. ö. az emberek kerek vérsejtjei!)

2. Igehirdetés.

Az Isten képmása, amilyen volt, amilyen ma 
és amilyen lesz!

A Bibliának legelső mondata tömören és egyszerűen jelenti 
ki a legnagyobb titkot; Isten teremtette az eget és a földet! 
Üljünk e köré a kijelentett igazság köré és ennek azt a részét, 
ami reánk emberekre vonatkozik, a hit kezével ragadjuk meg.
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Mikor Isten hozzánk szóló beszédét hallgatjuk, akkor Isten az, 
aki nekünk adni akar; mi elfogadók nyissuk meg szívünket 
Isten tanítása előtt. Most az emberről, rólunk szól az ige. Nem 
a tudomány hangján. Itt nem egyetemi előadóteremben ülünk, 
hanem a legnagyobb Mester óráján, aki kifürkészhetetlen tit
kokról vonja el a leplet. Isten válaszol itt egy nyugtalanító kér
désre: Ki vagyok? A hívő lélek alázattal hallgassa meg azt, amit 
Isten erre a kérdésre felel. Az apostol is azt mondja: „H it által 
értjük meg, hogy a világot Isten beszéde teremtette." (Zsid. 
11, 3.) —  Az ige azt mondja rólam: Isten képmása vagyok! 
Ennek teremtett; ilyennek szánt; ilyennek akart. —  Isten ezen 
kijelentésének három vonatkozása van.

1. Isten képmása, amilyen volt. A világ népeinek van egy 
éneke, mely bölcsődala és búcsúztatója is. Ez az ének az el
veszett paradicsomról szóló ének. (Prohászka.) Amikor olyan volt 
az ember, ahogyan Isten kezéből kikerült. Mocsoktalan és tiszta 
a maga istenfiúságában. Akire Isten azt mondhatta: „igen jó “ . 
Benne tükröződött a szemében az Isten világossága. Hatalma 
alatt és vezetése alatt paradicsomi, édeni életben élt a világ, 
mert Isten azt akarta, hogy ez az „ádám“, akiben ő „kedvét 
leli“ , ura és fejlesztője legyen annak a világnak, amelyet Isten 
a semmiből magáért és az emberért életre hívott. Benne az Isten 
örök „énje" tükröződött és az Isten dicsőítésére szánt hetedik 
napon, a teremtés szombatján az egész világ istendícséretéből 
nem hiányzott az ember hangja sem. Töretlen, homálytalan volt 
a kép, mert Isten képe volt.

Erről az időről emlékezik a világ minden népe és csendes 
nosztalgiával gondol arra, milyen áldott és szent idő volt ez.

2. Milyen ma az Isten képmása, azt magunkról tudjuk meg. 
Összetört bennünk a harmónia. Istenszolgálat és világszolgálat 
meghasonlásba vitt. Gigászokká lettünk és törpékké. Szent cél
jaink vannak és nyomorúságos, szégyelni való alantas ösztö
neink. Két ember harcol bennünk (Róm. 7.) s a jó  rendre bukik 
a harcban. Összetört bennünk az Isten képe; már odáig süllye
dünk, hogy magunkat képzeljük istennek, majd meg egyesületet 
alapítunk az istenhit kiirtására. Diszharmónia, logikátlanság, 
nagyság és kicsinység együtt. Ürnak teremtett bennünket az 
Isten és íme mi rabszolgái lettünk a földnek, orcánk verítékével 
esszük a kenyerünket és a föld valamely részén mindig háború 
dúl, hogy föld- és tér-éhes emberek egymás pusztulásán keresz
tül érvényesüljenek. Férfi és nő teremtetett, hogy a teremtés 
szent munkájának folytatásában isteni törvényt töltsenek be 
és mivé lett a férfi és asszony viszonya? . . .  az elvesztett éden 
boldog kertjévé, emberi önfeláldozás és felmagasztosulás ra
gyogó példáivá és a legnagyobb fertővé . . .  mert össze van 
törve bennünk az Isten képe.

3. Isten azonban azt is kijelentette, hogy nem ilyennek akar 
minket. Isten újra akar teremteni, újjá akar szülni. Az első 
Ádám, az első emberpár elbukott; Isten második Ádámot kül
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dött el, hogy aki benne hisz, az visszanyerje az elvesztett képet. 
Az elgurult drachmát ki akarja csiszolni az Isten, a tékozló fiút 
új ruhába akarja öltöztetni az atya. A Golgota hirdeti, hogy 
Isten újra fiúvá fogad és hatalmat ad minekünk, hogy újra Isten 
fiainak neveztessünk.

Hogy mivé leszünk, az még nem lett nyilvánvaló, mert még 
homályosan, tükör által látunk. Eljön az idő, amikor a halál alá 
vetett test is felöltözi a maga romolhatatlanságát és akkor újra 
szeplőtelen lesz életünk és újra teljes lesz rajtunk a kegyelemből 
kapott igazságban az Isten képe.

M íg Isten ígérete teljessé lesz rajtunk, ragadjuk meg a 
Krisztusban felénk nyújtott kezét.

3. Vázlat.

///. Vázlat: A teremtés koroná ja  hatalm ának

1. forrása,
2. célja,
3. megújulása.

Délutánra. — Ap. Csel. 4, 8—22.

1. Szövegmagyarázat.
Péter és János ugyanazon tanács elé kerülnek, amely mesterük felett 

kimondotta a halálos ítéletet. János és Sándor ismeretlen, csak itt for
dul elő.

A tanács mégsem a feltámadás tanítása miatt vonja felelősségre őket. 
Erről maga a tanács is sokat vitatkozhatott volna. A szadduceusokon kívül 
a hivő zsidók hittek a feltámadásban, v. ö. János 11, 24; a név felől kérde
zősködnek. Keleten a név többet jelent, mint egyszerű megjelölést, v. ö. 
Máté 12, 24... a farizeusok meg vannak győződve arról, hogy Jézus 
Belzebubbal van kapcsolatban s így képes gyógyítani. A név hatalom. 
Ez az ember a Jézus Krisztus neve által áll előttetek. A név maga sze
mély, v. ö. ... szenteltessék meg a te neved. . .  Péter bizonyságtevésében 
Jézust idézi. A k ő ... v. ö. Máté 21, 42. 118. zs. 22., 1. Péter 2, 4—7.

A főpapi tanácson beteljesedik a prófécia: nem látnak és nem halla
nak. Látják a csodát s mégis hitetlenül keményedik meg a szívük. Eszte
lennek tartják az apostolokat, v. ö. I. Kor. 14, 23; János 11, 47... szerint 
jobb volt meghalni egy embernek, itt megelégszenek dorgálással és el
tiltással. Nemzeti katasztrófát lát a főpapi tanács abban, ha egy új áramlat 
veszi sodrába a zsidó népet. Abban látják a nemzet fennmaradását, ha 
a nép konzervatív és ragaszkodik a múlthoz, mert ha új próféta nyomába 
szegődik, elveszik a rómaiak „mint a helyet, mint a népet". — A tanács
nak ezt a rövid és szűk látókörét Isten arra használta fel, hogy általa 
a keresztyénség ne csak a zsidók, de az egyetemes emberiség ügyévé 
lehessen.

Az eltiltásra az apostolok válasza egyszerű: Nem hallgathatnak arról, 
amit láttak és hallottak. Még a halál sem rémíti őket. Az apostolok min
den alkalommal hangsúlyozzák azt, amit lá tta k  és hallottak. A Keresztyén-
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ség nem dogma, nem új ideológia, nem új eszmélés, hanem tö rtén e ti tényen 
és igazságon épül fel, amit láttak és hallottak, v. ö. I. Jánosi, 1; I. Péter 
5, 1; II. Péter 1, 16— 18 (nem koholt mesék!!); Lukács 10, 23... boldogok 
azok a szemek, amelyek mindazt látják, amit ti láttok... Pált arra hívta 
el az Isten, hogy tanúja legyen annak, amit látott és hallott. Ap.csel. 23, 16.

Az apostolok tehát nem hallgatják el azt a hatalmas történeti tényt, 
amit számukra nagypéntek és husvét jelentett, v. ö. 5, 28, az egész Jeru
zsálem tele lesz bizonyságtételükkel. A harc megkezdődik. A helyzet 
komoly. A gyülekezet tisztában van azzal, mi vár reá: üldözés! Felkészül 
a harcra azzal a gyönyörű imádsággal, amelyet Lukács a 4,23.. .-bán örö
kített reánk.

Textusunk kapcsolata a délelőtti textussal abban van, hogy rámutat 
a Jézus Krisztusra, aki által az imago deit elvesztett ember újra Istené lesz 
(v. ö. 4, 12.), mert nincsen más név, aki által üdvözölnünk kellene, mint 
a Jézus Krisztusé, aki a szegelet feje és akiben van számunkra az üdvösség.

2. Igehirdetés.

Keresztyénség a vádlottak padján.
Európa utolsó száz esztendeje alatt a keresztyénség és a 

keresztyén egyházak sok vádnak voltak kitéve. A legutóbbi év
tizedek szellemi irányzatai pedig egyenesen ellenséges irányt 
vettek a keresztyénséggel szemben. Nem csupán az a mozgalom, 
amely mint szervezett istentelenség igyekszik az emberek szivé
ből kiölni az istenhitet és ebbeli harcában „tiszteletbeli tagokat11 
is választ (Stern tábornok), de a mi magyar életünk is mutat 
olyan szimptomákat, amelyek arra mutatnak, hogy a kritikán 
túl már a vád felé hajlik itt-ott a belső magatartás. A keresz
tyénség nem tud igazi közösséget alkotni; az egyházak nem 
tudják a szociális kiegyenlítődés útját megmutatni és azt szol
gálni . . .

Ezzel a váddal szemben rá kell mutatnunk:
1. A szegeletkőre. Az egyház szolgálata vallástétel arról az 

igazságról, hogy minden élet szegeletköve a Jézus Krisztus. 
Minden társadalmi és gazdasági rend, amely ezt a követ meg
veti, az idővel meginog és összedől. Akinek botránkozására van 
a kő, az elesik rajta és összezúzza magát. Erre a kőre épült 
közösség igazi közösség, igazi társadalom.

2. Rá kell mutatnunk a célra. A mi vallástételünknek igazi 
célja nem az, hogy kenyér legyen az asztalon, hanem az, hogy 
emberek üdvbizonyosságra jussanak. Az a világ, amely egészen 
szekuláris gondolkodású, nem akarja hallani az evangélium ama 
tartalmát: üdvözülnünk lehet és kell a Jézus Krisztus neve által.

3. Hivatkoznunk kell eme feladatunk végzésében az isteni 
„kell“ -re. Sem fenyegetés, sem megtiltás, sem semmiféle hata
lom nem akadályozhat bennünket eme szolgálatunk elvégzésé
ben, mert mi Istennek engedelmeskedünk.

Ezt a magatartásunkat vagy elfogadja a vádló világ és 
maga is igénybe veszi új élet formálásában a szegeletkövet,
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vagy marad a vád és akkor marad a harc, mert mi nem tehetjük, 
hogy ne szóljunk azokról a dolgokról, amiket láttunk és hal
lottunk.

Kosa Pál
rákoskeresztúri lelkész.

Szentháromság utáni 4 . vasárnap.
Délelőttre. — Zsolt. 112., 5—7.

Szövegm agyarázat.

A 112. zsoltár összehasonlítást tartalmaz az istenfélő (1—9. v.) és a 
gonosz (10. v.) emberek lelki és anyagi helyzete között. Kívánatos szí
nekkel tüntéti fel az istenfélők helyzetét és kárhozatos színekkel a gono-. 
szók állapotát, akik irigykednek, fogaikat csikorgatják az istenfélők'bol
dogságának láttára.

Összevetve a 112. zsoltárt a Gál. 5, 19—26-tal, így is jellemezhet
nénk a 112. zsoltárt: az újjászületett és az újjá nem született ember 
lelki arcképe.

Igehirdetés.

A Szentlélek ruhatára.
Az újjászületés sohasem indulhat ki önmagunkból: Isten 

szent Lelke eszközli azt az ige által. (Ide vonatkozó igék: I. Péter 
1, 23., János 1, 13., János 3, 5.) Nem romlandó mag, nem is 
vér, nem férfiakarat hozza azt létre, hanem az Isten Lelke.

„Jó az embernek, aki könyörül s kölcsön ad .. (Czeglédy 
fordítás.) Miért jó  az ilyen embernek? — Választ reá a galaták- 
hoz írott levél adja meg (Gál. 5, 19— 26.): mert a könyörületes- 
ség és jóság nem emberi erény, hanem a Szentlélek ajándéka. 
A fenti versekben bemutatja az Írás az ember lelki ruhatárát: 
paráznaság, tisztátalanság, kicsapongás, bálványozás, varázslás, 
ellenségeskedés, viszály, féltékenység, harag, civódás, pártos
kodás, szakadás, irigység, részegeskedés, dobzódás és ehhez 
haonlók. Bizony az óembernek a szomorú ruhatára ez. Emberi 
erővel ezen a ruhatáron változtatni nem tudunk.

A Szentlélek ruhatára már sokkal magasztosabb: szeretet, 
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hit, szelídség, mér
tékletesség.

Miért jó  tehát annak az embernek, aki könyörül? —  Azért, 
mert ő nem az ó-ember ruhatárából veszi a lelki öltönydara
bokat, hanem az Ür Leikétől nyeri azokat, így a jóságot, a 
könyörületességet is. —  Márpedig, aki az Ür Leikétől nyeri a 
lelki ruhadarabokat, annak tényleg jó, mert az Úr Lelke, az 
a nem romlandó mag, benne már megindította az újjászületést, 
illetve már újjá is szülte az illetőt.

Az Ür igéje egyenesen biztatja az újjászületetteket, akiket 
az Ür Lelke kiválasztott, hogy vessék le az ó-embert, annak
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minden ócska, rossz lelki ruhadarabjaival együtt, melyeket az 
imént láttunk: „miután levetkőztétek a régi embert cselekedetei
vel együtt. . (Kolos. 3, 9.) „Öltőzzétek fel tehát, mint Isten 
választottai, szentek és szeretettek, a könyörülő szívet, a ked
vességet, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést. . (Kolos. 
3, 12.) Az Ür Lelke a kiválasztott s újjászületett telkeknek kész
ségesen nyújtja az ő ruhatárának értékes lelki ruhadarabjait. 
Ingyen adja kegyelemből, csupán el kell fogadnunk. Az újjá
született lelkek örömmel el is fogadják a kegyelem öltönyeit.

Ugyanezt ábrázolja a hazatérő tékozló fiú történetében is 
az írás. Az Ür első dolga, hogy nyújtja gyermeke felé az új 
öltönyöket a Lélek ruhatárából.

Az ismertetett lelkiöltönyöket csak az újjászületett lelkek 
fogadják el, tehát azok, akik teljesen az Űréi, akikre az Ür 
Lelke már ráírta a saját nevét, mely jelzi, hogy az illetők egye
dül és kizárólagosan az Ür tulajdonai: „És felirom rá az én 
Istenem nevét, . . .  és az én új nevemet" (Jel. 3, 12.) Ezekre 
nézve mintegy „lelki formaruhává" válik a Szentlélek ruhatárá
ból kapott köntösök: könyörületesség, jóság stb.

Az újjá nem született ember nem fogadja el a Szentlélek 
ruhatárából előkerülő öltönyöket. Neki nem kell, feleslegesnek 
tartja azokat. A tékozló fiú bátyja sem fogadja azokat el: még 
hogy ő könyörüljön a testvérén és vele egy asztalhoz üljön, a 
kegyelem asztalához, —  azt már nem teszi meg! —  Az újjá nem 
született ember előtt bolondságnak tűnik fel az új lelki öltöny
daraboknak mindegyike, néki az ó-embernek a lelki köntösei 
kellenek.

Az újjászületett ember: „könyörül s kölcsön ad". Illetve 
a kettő egy, de csak az újjászületett embernél. Az újjászületett 
embernek t. i. minden könyörületessége az Ürnak való kölcsön
adás. „Az Ürnak ád kölcsön, aki könyörül a szegényen és Ö 
megfizeti neki jótéteményét." (Pd. 19, 17.) —  Ugyanezt bizo
nyítják Máté 25, 31-—46. versei is: „Bizony mondom néktek, ha 
eggyel is megtettétek az én legkisebb testvéreim közül, velem 
tettétek meg." -— mondja Jézus. A újjászületett ember tehát a 
földi értékeit is mintegy átváltja lelki kincsekké, melyeket a 
rozsda és a moly nem emészt meg, sem a tolvajok el nem rabol
ják. (Máté 6, 20.) Majdnem azt mondhatnánk, hogy az Ür Lel
kének kegyelméből az újjászületett ember a földi valutáit, 
dacára szigorú mennyei határzárlatnak, át tudja juttatni a meny- 
nyei határokon túlra is s átváltatnak azok mennyei valutákká. 
Az újjászületett ember a „hamis Mammonból" tud szerezni „ba
rátokat". (Lukács 16, 9.)

Az újjászületett embernél tehát lényegében minden könyö- 
rület kölcsönadással azonos és viszont. Az újjá nem született 
embernél pedig a kölcsönadás nem könyörületesség, hanem sok
szor embertársainak telhetetlen kizsákmányolása.

Az újjászületett embert jellemzi, hogy sohasem „ingadozik", 
szíve erős és az Ürban bizakodó. (6— 7. v.) —  Az újjászületett
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ember nem tárgyal a testtel és a vérrel (Gál. 1, 16.) mint Pál 
apostol a saját újjászületésével kapcsolatosan mondja, hanem 
vezetteti magát az Ür Leikével. Az újjá nem született ember 
minden könyörületességi lehetőség előtt megtárgyalja a testtel 
és a vérrel: tegyem, ne tegyem? —  Aki ide jut, annak a test 
és a vér igen rossz tanácsokat ad s nem lesz könyörületessé. 
A zsidó pap és a lévita nagyon is megtárgyalták a testtel és 
vérrel a könyörületesség kérdéseit s nem lett belőle könyörü- 
letesség. A samaritánus ellenben nem tárgyalt sem a testtel sem 
a vérrel, hanem az Ür Leikétől indíttatva azonnal könyörült. 
(Lukács 10, 25— 37.) —  Az újjászületett ember teljesen rábízza 
magát az Ür Lelkének a vezetésére s biztos léptekkel halad a 
„szoros kapun11 és a „keskeny úton11 (Máté 7, 13.) mert tudja, 
hogy az a szoros kapu: Jézus „Én vagyok a juhok ajtaja11, (Ján. 
10, 7.) —  és az a keskeny út újból csak Jézus „Én vagyok az út“ 
(János 14, 6.) és tudja, hogy csakis ezen az úton juthat el az 
Atyához. Semmi más út oda nem vezet.

„Az újjászületett embernek nem kell félnie semmi rossz 
hírtől.11 (7. v.) Őt nem lehet megijeszteni semmivel, még a már- 
tíromság elszenvedésével sem, hiszen tudja a nagy ígéretet: 
„íme nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki be nem zárhat.11 
A mennynek kulcsai az Űr Jézus kezében vannak: „Amit fel
nyit ,senki be nem zárja.11 (Jel. 3, 7— 8.) Tehát hiszi, tudja a 
kegyelemből való üdvözülését.

Kérjük az Ür szent Lelkét, hogy bennünket is, érdemetlen 
bűnösöket szüljön újjá, hogy mi is viselhessük magunkon a 
Szentlélek kegyelmi öltönyeit s az a mennyei ajtó előttünk is 
feltáruljon.

Délutánra. — Csel. 4, 23—31.

Az Ür Lelke azon munkálkodik, hogy az evangélium az 
egész világon hirdettessék és az emberek üdvözítése lehetővé 
váljék. —- A Jelenések könyve úgy mutatja be az evangéliumot 
(Jel. 6, 2.) mint az Ür Jézus által elindított diadalmas lovast, 
kinek rendeltetése, hogy győzzön az egész világon. Csupán 
egyetlen fegyvere van: az íjj, azaz az Isten igéje. Az Isten igéje 
tényleg olyan, mint a nyíl, (Zsolt. 38, 3.) mely beletapad a 
lélekbe s nem távolítható onnan el. —  A világ vége nem követ
kezik be addig, míg az evangélium az egész világon nem hirdet- 
tetik. (Máté 29, 14.)

Az Ür Lelke tehát azon munkálkodik az ember üdvözítése 
érdekében, hogy az evangélium az egész világon hirdettessék 
és diadalmaskodjék. Minden erre a célra irányul, még az üldöz
tetés is.

Az üldöztetés itt sem a véletlen dolga, hanem az Ür Lelké
nek akarata. „Vájjon lehet-e baj a városban, amit ne az Ür 
szerezne?11 (Ámos 3, 6.) Az üldöztetésnek tehát megvan a rendel
tetése az Ür Lelke által. (Csel. 14, 22.) Az üldöztetés volt az 
Ür Lelkének kezében az a pöröly, mely által „egyakaratuvá11
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kovácsolta őket. A vízáradat, az egyébként szétfutó egyik japáni 
hangyafajt arra kényszeríti, hogy egyetlen gombolyaggá kapasz
kodjék össze, mely a vízár felületén tovaúszik, de elpusztűlni 
nem tud, mivel állandó forgása közben mindegyik hozzá jut 
a levegőhöz. így kényszerítette összekapaszkodásra, „egyakara- 
tuságra11 az Ür Lelke is az első keresztyéneket, kikről itt szó 
van. —  Az üldöztetés az Ür Lelkének kezében volt az a vessző 
és pálca, (Zsolt. 23, 4.) melynek ütései fájnak ugyan, de mégis 
„vígasztalnak11, mert rendeltetésük: az egyakaratuságra való 
vezetés.

Az egyakaratuságnak Isten országában óriási jelentősége 
van. „Ismét mondom nektek, ha közületek ketten minden dolog
ban egy akaraton lesznek a földön, amit csak kérnek, megadja 
nékik az én mennyei Atyám.“ (Máté 18, 19.) Ezért kovácsolta 
őket az Ür Lelke „egy akaratuvá11 az üldöztetés által, mert 
nékik volt mit kérniök: „hogy teljes bátorsággal beszéljék a 
Te igédet.“ De ezt a kérést is már az Ür Lelke fogalmazta meg 
számukra. (Róm. 8, 26.)

Az egyakarattal előterjesztett kéréseket mindenkor teljesíti 
az Ür. Ez különösen vonatkozik a Szent Lélek kérésére. Itt hatá
rozott ígéretünk van. Lukács 11, 1—-13.) „Ha ti gonosz létetekre 
tudtok fiaitoknak jó  ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti 
mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik Őt kérik.11

Egy akaraton kérték az Ür Lelkét, meg is kapták teljes 
bőséggel. Az Ür reájuk kiömlött Lelke megcsinálta bennük a 
szív és lélek-cserét: „És adok nektek új szívet és új Lelket adok 
belétek. Miután elveszem a testetekből a kőszivet és hússzívet 
adok belétek. Lelkemet adom belétek és azt cselekszem, hogy 
parancsaimban járjatok . . (Ezékiel 36, 26— 27.) Eltűnt a fé
lénk szív s az új lélek az Ür Lelkének állandó támogatásával 
bátorsággal merte hirdetni az evangéliumot.

Az Ür Leikétől megszállott lélek Istennek temploma. (I. Kor. 
3, 16.) Csakis az ilyen templomban s ilyen templomból hangoz
hat Isten igéje. Ebben az esetben, de csakis ebben az esetben az 
emberi ajak Isten templomának szószékévé válik. Ha az Ür 
lelke nincsen a templomban, akkor abban és abból (emberből) 
csupán emberi szavak hangozhatnak, melyek embertársaink lei
kéről leperegnek, mint az eső a vízhatlan ruhadarabról, —  és 
nem az Isten igéje, mely mindenkor megcselekszi azt, amit az 
Ür akar és bogáncsból képes mirtusz bokrot, tövisből cipruszt 
teremteni. (Es. 55, 10— 13.) Az első keresztyéneket az Ür Lelke 
valóságos templomaivá formálta s azokból bátran hangzott az 
Isten igéje. Az evangélium apokaliptikus lovasa (Jel. 6, 2.) így 
diadalmasan indult el győzelmi sorozataira, hogy az emberiség 
„mindenki11 (Tit. 2, 11.) részesülhessen az Isten üdvözítő kegyel
mében.

Benkóczy Dániel
esperes, Makó.
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Szenthárom ság utáni 5, vasárnap.
Délelőttre. — Zsoltár 34, 12—23.

1. Szövegmagyarázat.

A zsoltár eredete igen érdekes. Dávid Abimélek (I. Sámuel 21, 11. 
szerint Akhis) Filiszteus királyhoz tér be Saul elől való menekülése közben. 
Ott a katonák felismerik, Dávid erre „elváltoztatja értelmét”' őrültnek 
teteti magát és így menekül tovább.

A bajok tömege veszi körül és zúdul reá. Minden ok megvan arra, 
emberi elgondolás szerint, hogy reménytelenségben, csüggedésben, meg
keseredetten panaszkodjék, de mégsem ezt teszi, hanem az Isten dicsőíté
sének a dala fakad az ajkán, mert az „Ür szemei az igazakon vannak és 
az ő fülei azoknak kiáltásán, orcája pedig a gonosztevőkön".

2. Igehirdetés.
Milyen jó az Úrban b ízn i!

Az emberekben csendes, de mélységes vágyakozás él az 
Istenben való bizalom után. Nagyon kellemes érzelmi állapot ez, 
melyben jó benne lenni. Szinte irígylik azok, akik elvesztették, 
vagy még meg nem szerezték ezt a lelkinyugalmat.

Az Istenben bízó ember hymnusa ez az egész zsoltár. Nem 
elégszik meg azonban azzal, hogy ő érzi és tapasztalja a hívő 
bizalom áldásait, hanem másokkal is meg akarja ismertetni, mi
képpen lehet ezt elsajátítani.

Hallgassunk a zsoltáríró bölcs szavaira:
a) tanuljuk meg az Isten félelmét,
b) ismerjük meg annak eredményeit.
I. Szinte meglepődünk azon, hogy meg lehet tanulni az Isten 

félelmét. Hiszen mi ezt olyan drága kegyelmi ajándéknak tart
juk, melyet egyedül a Szentlélek tud adni, tehát mi ezt kizárólag 
kaphatjuk és nem tanulhatjuk meg. Valóban kegyelmi adomány 
az Isten félelme, de az is bizonyos, hogy ezt senkire se erő
szakolja rá a Szentlélek. Ha nincs az emberben vágyakozás 
utána, ha nincs elszánt törekvés érte, akkor nem is fogja ezt 
senki elnyerni.

Az Isten félelme teszi az életet széppé. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy Isten félelme nem más, mint Isten áhítatos tiszte
lete, szentségének elismerése, dicsőségének hódolata. A világról 
és az életről való felfogásunk csak akkor lehet teljes, ha nem 
hagyjuk ki számításainkból az Istent, hanem őt mindenütt és 
mindenben magunk előtt látjuk.

De tovább kell mennünk és Istennel szoros kapcsolatba kell 
hoznunk mindazt, ami velünk történik. Ha Istent ismerjük fel 
az életünk minden eseményében, az Ő közelségét látjuk meg 
a kis és nagy történések idején, ha akaratának a feltétlen érvé
nyesüléséért hajtjuk engedelmességre sokszor rugódozó akara
tunkat, akkor állandóan jó napokat kezdünk tapasztalni, öröm 
ben és bánatban egyaránt „ jó “ napjaink lesznek, mert tudjuk,
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hogy „akik az Istent szeretik, azoknak mindenek javokra 
vannak1*.

Isten félelme tisztítólag hat egész gondolat- és érzésvilá
gunkra. A napfény kiöli a fertőző bacillusokat és azáltal gyó
gyítja a beteg testrészeket. A lig lehet betegebb része a szerve
zetünknek, mint az értelmünk és az érzelemvilágunk. Itt terem
nek gombamódon a szennyes gondolatok, szégyenletes érzel
mek és a tisztátalan indulatok. Ha azonban hitünk által Isten 
lakozik a lelkűnkben, akkor az Ö szentségével nem egyeztethető 
össze értelmünk pogánysága, érzelmünk elvilágiasodása, beszé
dünk csalárdsága. Ahol Isten van, ott tiszta a szív, igaz a lélek 
és őszinte a beszéd.

Tovább vezet a zsoltáríró minket ezen az úton, kilépünk 
vele az egyéni életünk világából és vele együtt az emberek 
között járunk. Veszedelmes helyre kerültünk itt. Elénk tárulnak 
az ember ősrégi romlottságának visszataszító képei. Van itt 
álnokság, hazugság, istentelenség, önzés, erkölcstelenség, viszály, 
békétlenség. A tízparancsolatban tiltott bűnök mind-mind meg
találhatók. Sötét árnyék borítja az embervilágot: a bűn. Minél 
tisztultabb a lélek, annál inkább szeretne menekülni belőle. 
Nem ez azonban a hivatása, hanem az, hogy itt a bűnök renge
tegében mutasson példát egy más életre, amely nem a zsarnoki 
világnak hódol be, hanem az élő Istennek. A keresztyén ember , 
szent daccal tekint széjjel a bűnös világon, keményen dobbant 
a lábával és szilárd elhatározással kiáltja: azért sem. Nem az 
a hivatása, hogy belemerüljön a világ szenvedélyeibe, hanem 
épen az, hogy szembeszálljon azokkal. Számára azért van a 
rossz, hogy elkerülje, az erkölcstelenség, hogy megvesse. Az 
Istent félő ember más eszményeket hordoz a szívében és ezeknek 
a szolgálata föltétien kötelessége, de egyben boldog gyönyö
rűsége.

Hivatás az Isten félelmében járó ember élete. Nem magát 
keresi, hanem Isten akaratát, nem egyéni célokat követ, hanem 
Isten szolgálatát.

Iskola a keresztyén élet, amelybe be kell iratkozni, amelyet 
naponként szorgalmasan kell látogatni, ahol állandóan tanulni 
kell. Ennek az iskolának Isten országa a neve, itt a tanító az 
emberiség legnagyobb pedagógusa: Jézus Krisztus.

II. Ezen a világon nagyon szereti az ember a hasznot, a 
kézzelfogható eredményt. Gyakorlatias gondolkozása mellett 
azonban nagy a lelki vaksága, mert nem méltatja figyelemre 
azt, ami pedig erre nagyon méltó: az Isten félelmét. Nagyon sok 
ember tett már arról bizonyságot, hogy érdemes keresztyénnek 
lenni. Természetesen nem azt a jelenleg divatos előnyt értem 
ezalatt, amelyet a mi napjainkban a keresztyén egyházhoz való 
tartozás, az egyházba való beleszületés jelent. Nem a kereszt- 
levéllel bizonyítható keresztyénséget állítom én gyakorlati 
szempontból eredményesnek, hanem a Krisztusban való hitből 
táplálkozó erkölcsi életet. Erről ad nekünk tanítást a zsoltáríró.



285

Az Isten félelme nem csupán az egyén lelkivilágára korlá
tozódott kellemes érzés, amelyről az egyénen kívül senki más 
nem tud, hanem hatása van annak a legfőbb hatalmasságra, 
az Istenre is. Látja az Isten a félelmében élő embert, szemei ott 
nyugosznak azon; ismeri és figyelemmel kíséri minden gondját, 
baját, látja küzdelmeit és meghallja segélykiáltásait; s ha késik is 
segedelme, ha nem úgy következik is be, amint az ember sze
retné, bizonyos, hogy Isten nem marad tétlen. Nem neki kell 
azonban engedelmeskednie nekünk, hanem mi tartozunk keresni 
és meglátni az Ő akaratát.

Az igazak küzdelmei és bajai mellett látja az Ür a gonosz
tevők cselvetéseit, gyalázatos cselekedeteit. Bármennyire való
ság az, hogy a gonosz belefészkelte magát erősen ebbe a világba, 
való tény az is, hogy minden gonoszság győzelme csak időleges 
volt. Tartósan nem uralkodott még a gonoszság. Sokszor volt 
már tanúja a világ annak, hogy az igazság kitört abból a kopor
sóból, amelybe belekényszerítették. Az igazságtalanságot mindig 
jobb eltűrni, mint elkövetni.

Mélységes megnyugvás az istenfélő ember számára, hogy 
soha sincs egyedül. Megtört szívét gyógyító balzsammal az Úr 
gyógyítja, sebzett lelkét maga erősítgeti. Ott van az Ür azok 
közelében, akik őt szeretik! Ez ad bátorságot és kitartást a 
nehéz napokban, ez tesz hűségesekké a vértanuságig menő 
vallomástételben. Csak bízni kell az Úrban! Meglepő a hitből 
fakadó életet nem ismerő emberre, hogy nehéz a sora a hívő
nek, rengeteg a küzdelme, sok a szenvedése. Ezt Krisztus előtt is 
ismerték az Isten gyermekei és a próféták gyakorta figyelmez
tették őket erre, Jézus pedig egyenesen a legnehezebb sorsra 
készíti elő az övéit. Természetesnek kell ezt tartanunk, hiszen 
mi harcosok vagyunk, Isten katonái, akik vállaljuk a küzdelmet 
a legszentebb célért: Isten uralmáért. Kemény az ellenség ereje, 
hiszen jól tudjuk, hogy „nagy a serege, csalárdság fegyvere, 
nincs ilyen több a földön", egészen határozott, tökéletesen el
szánt emberek veszik fel vele a harcot, akik a hitnek a fegyve
reit öltik magukra. A küzdelem nehéz, a harc súlyos, de a végső 
eredmény, a teljes győzelem nem kétséges, mert az Úrnak kell 
győzelmet aratnia, s a hívő ember a győztes Krisztus oldalán 
megy itt a földön, vagy ott a mennyben a legfelségesebb diadal
menetben.

Nagy igazságot tanít a zsoltáríró, amikor azt mondja: a 
gonoszt a gonoszság öli meg. Minden bűnben a pusztulás csírái 
vannak és minél jobban növekszik a bűn, annál inkább szapo
rodnak a pusztító belső bomlasztóerők. Veszedelmes és biztos 
bukást jelent a gonoszsággal való minden kapcsolat, ez a szö
vetség sohase jelent erőgyarapodást. Az Istent félő ember sohase 
köt szövetséget semmiféle bűnnel, mert Istennek nem lehet 
közössége a Sátánnal, az Ür katonái nem menetelhetnek együtt 
a Sátán zsoldosaival.
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Van egy régi szép énekünk, amely —  keresztyéni életünk 
kárára —  nincs benne az általánosan használatos énekesköny
vünkben, amelyről elmondhatjuk, hogy az Istenben hívő ember 
hymnusa. így szól ez:

Mind az, ki reményét 
Istenbe vetette,
Nem retteg, bár vészek 
Zúgjanak felette:
Mint a Sión áll hatalmasan,
Diadalmasan.

\ . , ,

Jó az Istent félni, jó  az Úrban bízni! Ámen.

V á zla to k :

7. Érdemes az Ürban b ízn i:

1. nem hagyja el az övéit,
2. letiporja ellenségeit.

2. Él az igazságos Isten:

1. igazak bízzatok,
2. rettegjetek gonoszok.

 
Délutánra. — Csel. 5, 34—42.

Reménytelen szembeszállás.
A Biblia elénk tárja az Istennek emberi szem előtt elrejtett 

munkálkodását.
Van egy gyönyörűséges szó, amely így hangzik: gondvise

lés. Jól tudjuk, mit jelent, hogy Isten látja az övéit, nem hagyja 
el őket. Istennek van egy általános, mindenkire kiterjedő, szeré
téiből fakadó folytonos cselekedete, melyet egyetemes gond
viselésnek mondunk. „Esőt ád mind az igazaknak, mind a hami
saknak" (Máté 5, 45.), mert megadja mindnyájunknak a minden
napi kenyeret. Mindnyájunkat szeretetében hordoz és mind
nyájunk megváltására küldte el az Ür Jézus Krisztust. Ez az 
egyetemes gondviselés legnagyszerűbb ténye.

Vezeti a világot az Általa kitűzött cél felé. Bár az ember 
sokszor szembeszáll ezzel és hátráltatja bűneinek a cselekede
teivel Isten munkáját, Isten mindent felhasznál bölcseségével és 
beleépíti egyesek, népek, nemzetek életét, azok békés együtt
élését épen úgy, mint háborús pusztításait, világfenntartó tervei
nek megvalósításában.

De Isten nemcsak a nagy célokat és a nagy közösségeket 
nézi, hanem foglalkozik Ö az egyes emberek dolgaival is.

Az apostolok komoly életveszedelembe jutottak. A zsidó 
nagytanács elé állítják őket, hogy számot adjanak a kiadott 
parancsnak a megszegéséről. Nem volt szabad Jézus nevében 
tanítaniok, de ők mégis prédikáltak. Merészségüknek csak egy
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büntetése lehetett: a halál. Péterrel az élükön ott állanak az 
apostolok vádlóik előtt. Beismerésben vannak, sőt bátor vallo
mástétellel, az engedelmesség további megtagadásával még teté
zik a vádat. Dühösek lettek a tanács tagjai. Ökölbeszorított kéz
zel, fogcsikorgatva mondják ki a büntetést: halál. Végük van 
az apostoloknak és velük együtt vége a keresztyénségnek. Mi 
történik most? Mit tesz Isten? Földindulással nyitja meg az 
ajtót, angyalokat küld és elragadja az apostolokat? Lesújtja 
villámaival a nagytanács tagjait? Mindez bekövetkezhetnék, de 
egészen más, senki által se várt esemény következik:

Van a tanácsban egy kiválóan tisztelt személy, Gamaliel. 
Már a neve is Isten igazságára emlékeztet, hiszen azt jelenti: 
Isten megfizet. Csend lesz a teremben. Azt parancsolja, vezessék 
ki az apostolokat. Ö az egyik legfőbb törvénytudó, bizonyára 
a törvény erejének a pallosát fogja megforgatni az apostolok 
feje felett, hiszen a törvény büntetést követel azokra, akik át
hágják. És íme egészen más történik. Gamaliel bölcsen beszél, 
óvatosságra int, a meggyőzés bizonyítékait hozza elő, feltárja 
Isten cselekedetének az útjait.

Meglepetés és megdöbbenés teszi némává a teremben lévők 
ajkait. A szitkok elhallgatnak, a lelkek megremegnek, olyan 
nagy a csend, hogy szinte igazán mondhatná valaki: angyal 
repült át a szobán, mert itt valóban ez történt, sőt sokkal több, 
mert itt maga Isten lépett közbe. És emberi ajak által emberek 
lelkének a megfékezése által a nagy veszedelemből, sőt egyene
sen a halál torkából kiszabadította az övéit. Itt láthatóvá vált, 
hogyan visel gondot Isten azokra, akik az övéi, akik benne 
bíznak.

Isten az idők folyamán sokszor éreztette gondviselő kegyel
mét hívő gyermekeivel. A magyar történelemben István király, 
majd Bethlen Gábor vallották meggyőződéssel: „ki Istenben 
bízik, meg nem csalatkozik11. Velük együtt számtalan ember 
tehet bizonyságot arról, hogy „övéit el nem hagyja, ki mind
nyájunk édesatyja“ .

Merjünk az Ürban bízni és magunkat egészen ráhagyni.

Marcsek János
esperes, Ózd.

Szenthárom ság utáni 6 . vasárnap.
Délelőttre. — I. Mózes 4, 3— 13.

1. Szövegmagyarázat.

Ez a szakasz azt állítja szemünk elé, hogy milyen végzetszerűen 
halad az ember mind mélyebbre és mélyebbre a bűnnek útján.

Kain a qaniti szóból származik, amely azt jelenti:'Nyertem, szerez
tem, továbbá teremtettem, előhoztam. Magában foglalja az édesanyának 
büszke örömét, aki nem gondolhat még arra, hogy az ő engedetlensége
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által elindított bűn milyen szörnyű gyümölcsöt fog teremni elsőszülött 
fia életében.

Ábel, másképpen Hábel nevét különbözőképpen magyarázzák, össze
függésben állhat a „fiú“, „pásztor" jelentéssel, de a „fuvallat", „múlan
dóság" jelentésű szavakkal is. Mint olyan talán utalás a paradicsom elvesz
tésére, vagy ennek a gyermeknek korai elmúlására.

Bár az első emberpárnak kétségtelenül sok gyermeke volt, a Szent- 
irás csak ezt a kettőt említi és később Séthet, mert az üdvtörténet szem
pontjából csak ez a három bir fontossággal.

Kain foglalkozása a földmívelés. Ábel a nyájról gondoskodik.
Az áldozathozatal hálaadás és kérés céljából történhetett. A későbbi 

fejleményekből ítélve inkább kérés meghallgatása érdekében történhetett 
ez az áldozat. Ábel kérése meghallgatásra talált, Káiné nem, innen Kain 
gyűlölete testvére iránt. Pedig mindegyik egyenlő értékű áldozatot 
mutatott be.

Isten nem az áldozat értékét tekinti, hanem a lelkületet. „Hit által 
vitt Ábel becsesebb áldozatot, mint Kain," Zsid. 11, 4. Kain bizonyos Isten 
meghallgattatása felől, afelől, hogy Isten kedvezően fogadja áldozatát, 
sőt sokkal kedvezőbben, mint Ábelét. így gondolkodik: Én vagyok az 
elsőszülött, enyém a juss. Viszont Ábel így gondolkodott: Én a kisebb 
vagyok, ő a nagyobb, a jobb, sokban különb nálam, a lehető legjobbat 
hozta áldozatul, ezért Isten az én áldozatomat csak kegyelemből fogad
hatja el. — így magyarázza Luther a „pisztei" jelentését és ezáltal vilá
gosabbá teszi az 5. vers értelmét mint akárhány a cselekedetek igazságát 
kereső rabbinisztikus midras, vagy modern protestáns exegézis.

Kainra súlyosan ránehezedik az a tudat, hogy Isten nem tekint reá 
kedvezően. De ahelyett, hogy magába szállna és magában keresné az 
okot, sötét gondolatokkal foglalkozik. „Fejét lecsüggeszti." Isten nem 
zárta ki szívéből Káint, javát akarja. Az áldozat el nem fogadása intelem 
volt. Most újra inti, figyelmezteti. Mindhiába. Isten szavánál erősebb a 
vad indulat és megöli testvérét künn a mezőn, ahol senki sem látja és 
senki sem siethet Ábel segítségére. A szöveg minduntalan megismétli s 
ezáltal kihangsúlyozza az „atyjafia", a testvér szót, hogy ezzel is kiemelje: 
a legszörnyűbb gyilkosság a testvérgyilkosság.

Isten felelősségre vonja Káint! Magánál a gyilkosságnál is megdöb
bentőbb Kain válasza a számonkérésre. Hiába akar Kain a kérdés elől 
ellenkérdéssel kitérni, Isten fejére olvassa bűnét és a bűn büntetését. Most 
döbben csak rá Kain bűnének nagyságára és riad meg a következmé
nyektől.

A büntetés nagyságának személtetéséhez hozzákapcsolható a 14, 15. 
vers is olyan értelemben, hogy Kain nem szabadulhat meg a büntetés 
elhordozásától olyanformán, hogy gyilkossága miatt ő is halállal lakói. 
A bünhődésnek meg kell lennie.

2. Igehirdetés.
A bűn lejtőjén.

A pusztító erejű hógörgeteg úgy indul el, hogy az égbe
nyúló hegyek hóborította meredek lejtőin megmozdul valami 
nevetségesen apró kicsiség. A vékony, tapadó hórétegből mozgás
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közben mind több és több hó ragad reá, egyre gyarapodik a 
nagysága, súlya, gyorsul a mozgása és egyszerre csak mint 
irtózatos erejű hatalom dübörög alá, rombol és pusztít ellen
állhatatlanul. Emberi erő sem feltartóztatni nem tudja, sem 
szembeszállni nem tud vele.

A bűn éppen úgy indúl meg. Kicsinyben kezdi, tovább és 
tovább gördül s mire felocsúdnál, már el is végezte életromboló 
munkáját. Nincs emberi erő, amely megtörhetné és megállít
hatná. Útja: meredek lejtő.

Lásd, nem segít ellene semmi, ami emberi.
1. Nem segít ellene az emberi tapasztalat. A bűn mindig 

szépet ígér és elleplezi a szomorú végeredményt. De bizonyos, 
hogy ez mindig csak a jövőre lehetséges. A múltra nézve lehetet
len. Számtalan és számtalan változatban ott van az ember előtt 
a tapasztalati tény, hogy a bűn milyen szomorú gyümölcsöket 
terem, milyen végzetes eredményeket szül. Mindenki ismeri az 
első és az utolsó pohár képét az iskolából. Mindenki számtalan 
példát ismer, amelyek bizonyítják kényszerítő erővel a bűn 
kárhozatos hatalmát és kárhozatos gyümölcseit. És mégis meg 
kell állapítanunk, hogy az emberi tapasztalat nem segít a bűn
nel szemben. Jó tanácsot jelenthet, de nem óv meg tőle, nem 
semlegesíti hatalmát.

Ádám és Éva éppen eléggé megtapasztalhatta, hogy mire 
vezetett bűnük. Ki tudja hányszor mondhatták el gyermekeik
nek, hogy milyen más volt az élet az Édenkertben, ki tudja, 
hányszor láthatták meg a gyermekek szüleik szemében felcsil
lanni a könnyeket, amikor elbeszélték, milyen volt az életük 
Isten előtt! Bizonyos, hogy azt a tapasztalatot, melyet ők szerez
tek a bűnnel, átadták gyermekeiknek. És mégsem használ sem
mit. A tiltott gyümölcs élvezése után, az Istennel szemben való 
első engedetlenség után következik már a második nemzedékben 
a testvérgyilkosság.

Ma sem használ a bűn ellen a bölcs tapasztalat.
2. A bűn ellen nem segít az érzelem. Nem szól az ige egy 

szóval sem arról, hogy Kain és Ábel rossz testvérek lettek volna. 
Még vitáról sem hallunk semmit, nemhogy viszálykodásról. 
Lehet, hogy eddig a legnagyobb egyetértéssel végezte ki-ki a 
maga munkáját. Ki tudja hányszor szemlélték egymás munkájá
nak eredményét. Amikor a föld megtermetté termését és ellátta 
a családot, hányszor érezhette Ábel, milyen jó  is az a Kain! 
Milyen jó, hogy olyan erős, fel tudja törni a rögöt, meg tud 
Birkózni a földmíves nehéz munkájával, hogy mindnyájunknak 
legyen kenyerünk. Kain is örömmel szemlélhette kisebb test
vére tevékenykedését. Milyen helyesen, szelíden tud bánni a 
„kicsi" az állatokkal, hogyan gondoskodik róluk, hogyan vi
gyáz rájuk, hogyan ápolja őket, hogy az egész családnak ne 
csak a száraz kenyere legyen meg, hanem legyen kenyér mellé 
valója is. Hányszor nézhették a szülők nagy örömmel a két 
szorgalmas és istenfélő gyermeket, amint azok egymás mellett
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álltak testvéri egyetértéssel. Talán arra kellett gondolniok, hogy 
ez a szülői öröm egy kis kárpótlás azért a nagy veszteségért, 
amelyre rászolgáltak; Isten ezzel enyhítette a megérdemelt nagy 
büntetést!

Bizonyos, hogy a testvérek jó  testvérek voltak, hiszen az 
ige is szinte feltűnően hangoztatja ezt a szót. Bizonyára nem
csak azért, mert ez a gyilkosság testvérgyilkosság, hanem azért 
is, mert ezek a testvérek mindeddig jó  testvérek voltak. Jók 
és istenfélők, mindegyik munkája eredményének legjavát hozza 
áldozatban Isten elé.

És mégis milyen keveset ér akár a testvéri, akár az Isten 
iránti érzelem. Nincs elegendő ereje. A bűn erősebb nála. Valami 
kicsiség támad, valami egészen jelentéktelen dolog lép fel zavaró 
mozzanat gyanánt és sokszor ijesztően rövid idő alatt szét- 
foszlik mindaz, ami eddig kedves és jó  volt. És azután nem 
tart sokáig és az eddigi öröm és boldogság romhalmazán győ
zelmi tort ül a bűn.

Az első testvérpár áldozatot mutatott be Istennek. Lehet, 
hogy mindegyik nemcsak köszönetét mondott Istennek eddigi 
segítségéért, hanem kért is valamit Tőle. Lehet, hogy egészen 
jelentéktelen valami volt. Ábelnek Isten megadta, Káintól meg
tagadta. Oka volt rá. Ő tudja, hogy miért tagadja meg egyiktől 
azt, amit a másiknak megad. És abban a pillanatban feltámadt 
Kain szívében a féltékenység, az irigység, haragra gerjed édes 
testvére irányában. Eddig talán másként rá sem tudott nézni 
a kisebb testvérre, csak mosolygással, édes testvéri érzéssel. Most 
látni sem szereti, lecsüggeszti fejét. A bűn pedig beljebb és 
beljebb rágja magát, míg szívéig nem ér. A bűn útja meredek 
lejtő: a féltékenységből, irigységből végül is testvérgyilkosság 
lesz.

3. A bűn ellen nem segít az értelem. Isten nem azért tagadta 
meg Kain kívánságát, mintha őt nem szerette volna, vagy mintha 
kevésbbé szerette volna, mint Ábelt. Célja volt vele, hogy meg
tagadta a kérést. Lássa meg, hogy Isten előtt többet ér Ábel 
szelídsége és alázata, mint Kain nyers ereje! Kain furcsán vála
szol Isten cselekedetére. Diktálni akarna Istennek. Meg van 
sértődve, hogy Isten nem az ő emberi akarata szerint cseleke
dett. És Isten mégis még mindig törődik vele. Szól hozzá. Szól 
az értelméhez és akaratához. Azt mondja neki: Vigyázz, csele
kedjél jó l! Akkor emelt fővel járhatsz. Forgass olyan gondo
latokat szívedben, hogy ne kelljen fejedet leszegned és földön 
járatnod szemeidet. Cselekedj jó l, járj emelt fejjel, hogy Rám 
tekinthess, mert ha nem így jársz, akkor nagyon könnyen rab
jává leszel a bűnnek, amely most még csak settenkedik körülöt
ted. Vigyázz, uralkodni csak úgy tudsz rajta, ha nem hall
gatsz rá!

Milyen különös! A sértődött Kain nem hallgat Istenre. Arra 
az Istenre, aki joggal sértődötten elfordulhatna Káintól, mert 
a parányi ember elégedetlenkedni mer Vele. Nem hallgat Istenre,
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aki még most is hívja, amikor sötét gondolatokkal eltelve jár- 
kel leszegett fejjel. Értelmével felfoghatná, hogy az egyetlen 
járható utat Isten szava mutatja neki. Értelme megmondhatná: 
Éppen így nem hallgatott apám és anyám Isten szavára és mi 
lett a vége!

Az értelem azonban talán a leggyengébb fegyver a bűnnel 
szemben. Mert az Isten szavánál mindig bölcsebb akar lenni az 
emberi értelem. És közben olyan gyenge, hogy a feltörő esz
telen indulatot sem tudja féken tartani. Azt az indulatot, ame
lyet eleve is esztelennek ismer és amelyről utólag mindig el
ismeri, hogy esztelen volt és hogy kár volt neki engedni!

Káint nem tudja esztelen cselekedetétől visszatartani 
értelme, mert a bűn megrontója az értelemnek is. Ahogyan 
Luther Márton is tanítja: Hiszem, hogy saját erőm, vagy értel
mem által nem tudnék Istenhez eljutni!

4. De nem segít a bűn ellen a büntetés sem. Miután Kain 
esztelenségében odáig jutott, hogy Isten kérdésére még mint
egy hányaveti módon válaszolt, Isten ráméri bűnének büntetését. 
Súlyos átok éri. A földjéhez ragaszkodó földmívesből bujdosó, 
nyugalmat sehol sem lelő vándorember lesz. És még most sem 
tér Istenéhez. Ahogyan előbb Isten szavát messze elutasította 
magától megrontott bűnös értelme, úgy háborog most Isten 
előtt a büntetés nagysága miatt. „Nagyobb az én büntetésem, 
hogysem elhordozhatnám!"

Ezzel végképp előttünk áll a bűn a maga rettenetes erejé
ben és valóságában. Hogy elsodorta ezt az embert az Istennek 
emelt oltártól a legsötétebb mélységekig! És hogyan sodor min
den embert el Istentől minél messzebb! Elkezdi egészen kicsiny
ben, hogy feneketlen mélységekbe juttasson. Elindul a meredek 
lejtőn és iszonytató sebességgel rohan alá. Milyen rövid idő 
kellett ahhoz, hogy az első bűnesetet kövesse a szörnyű második! 
Milyen kevés idő kellett ahhoz, hogy Kain az oltárnál imád
ságra emelt kézbe furkósbotot vegyen és agyonüsse testvérét! 
Milyen kevés idő kellett nekünk, hogy jó  szándékaink megsem
misüljenek, milyen hamar ki tud hülni a mi szívünkben is a 
szeretet, milyen hamar tudunk mi is indulatoskodni! Milyen 
hiábavaló sokszor mi-rajtunk is a büntetés, sőt tiltakozni is 
merünk a büntetés gondolata ellen, vagy pedig zúgolódva mél
tatlankodunk.

Kain útja a mi útunk is. Kicsiben mutatja a mi életünk, 
nagyban mutatja a nemzetek élete ebben a gyilkos háborús for
gatagban, amelyben öldösik egymást és jutnak mind messzebb 
és messzebb Istentől.

És nincs semmi, valóban semmi, ami segítsen?! Valóban 
nincs semmi, ami segítene. Csak Valaki van, aki segíthet. Aki 
nincs megnevezve ebben az igében és akiről mégis hatalmasan 
prédikál ez az ige. Mert mindig Róla van sző ott, ahol nincs 
menekvés, ahol a bűn leghatalmasabbnak látszik. Mert csak Ö 
tudja megtörni egyedül, a te Urad, a Jézus Krisztus! Ha ebből
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az igéből ráismertél nemcsak a bűn hatalmára, hanem fölötted 
való hatalmára is, ha ráismertél nemcsak Kain elestére, hanem 
saját erőtelenségedre is, akkor hallod az Ő hangját: „Én érted 
jöttem. Éppen ezért jöttem érted! Jöjj te Hozzám és én meg
segítelek, mert én megváltottalak, enyém vagy!“
Ez a történet, amelyet hallottál az első testvérgyilkosságról a 
16. versben úgy fejeződik be: „És elméne Kain az Ür színe elől!11

Az Újszövetség gyermekei számára pedig úgy kell vég
ződnie: „Elédbe tárjuk a Te szavadat: Az én orcámat keressétek! 
A Te orcádat keresem, óh Uram!“ Ámen.

Prédikáció-felosztás.

H o l van a te testvéred?

1. Isten kérdezi.
2. Nem térhetsz ki a felelet elől.
3. Kell, hogy őrizője légy evangélikus testvérednek!

M it  á ldozol Istennek?

1. Kain és Ábel a legjobbat hozza Isten elé.
2. Isten nem az ajándékot nézi, hanem a szívet.
3. Istennek áldozni nem jelenthet követelést a te számodra.
4. Áldozd fel emberi indulataidat.

Délutánra. — Csel. 6, 1—7.

Igehirdetés.

Egyházunk az ige egyháza. Sokszor halljuk és hangoztatjuk. 
De amennyire tudjuk és valljuk Krisztus Urunk szavát: „Nem
csak kenyérrel él az ember11, éppen annyira tudjuk azt is, hogy 
a testi életet igével nem lehet fenntartani. Magunk előtt látjuk 
Krisztus Urunkat, aki nemcsak prédikált, hanem az éheseknek 
enni is adott. Éppen ezért az evangélikus egyház valóban az ige 
egyháza akar lenni, de nem úgy, hogy csak az ige egyháza 
legyen. Helyesebben: amely egyház Isten igéjét tisztán és iga
zán hirdeti, annak a munkája nemcsak az igehirdetésre szorít
kozik. Ezt látjuk az első keresztyén gyülekezet életében is.

1. Az első keresztyének nemcsak az igehirdetéssel törődtek, 
hanem igyekeztek betölteni minden feladatot, amely az igéből 
folyik. Az apostolok Krisztus nyomdokán nemcsak a lelki szük
ségletet látták meg, hanem a testit is. És nemcsak prédikálták 
Krisztust, hanem az ő cselekedeteit is cselekedték. Volt szemük 
a szociális kérdések meglátására és volt bátorságuk a szociális 
kérdések megoldásához is. Amint növekedik a gyülekezet, növe
kedik a szegények száma is. Hibák támadnak s panaszok hang
zanak el. De nem hiába hangzanak el a panaszok.

2. Az apostolok nem ismerik félre méltóságukat. Nem igé
nyelnek maguknak olyan tekintélyt, hogy senki megmukkanni 
se merjen. Meghallgatják a panaszt és azonnal intézkednek. 
Tudják, hogy szolgálatra rendeltettek és nem méltatlankodásra.
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Egyetlen szót sem hallunk, amely elutasítani akarná a jogos 
panaszt, vagy szépíteni akarná a tényállást. Az igazi szolgálat
nak az a sajátsága van, hogy azonnal cselekszik. Tanulhatna a 
mi korunk, a vajúdó szociális kérdések kora az apostoloktól 
alázatosságot, szerénységet, beismerésre való készséget és főleg 
gyorsaságot a cselekvésben.

3. Az apostolokban nincs semmi hiúság. Megállapítják, 
hogy az eddigi rendszer nem jó. Nem tudja betölteni feladatait. 
Vagy a szeretetszolgálatra kellene több időt fordítaniok és akkor 
az igehirdetés sínylené meg, vagy az igehirdetést kell előnyben 
részesíteni és akkor a szeretetszolgálat szenved hátrányt. Ennek 
pedig semmiképpen sem szabad megtörténnie. Megváltoztak a 
viszonyok, megfelelőbb megoldást kell keresni.

4. A gyülekezet, amelyet az apostolok Krisztus tanítása és 
példája szerint vezetnek, megoldja kérdéseit és pedig jó l oldja 
meg. Érdemes elgondolkodni rajta, milyen súlyt helyez ez a 
gyülekezet arra, hogy milyenek legyenek azok a férfiak, akiket 
erre a foglalatosságra be akarnak állítani. „Szent Lélekkel tel
jesek legyenek!11 Ezek bizonyára nem fogják könnyen venni ezt 
a szolgálatot, de az is bizonyos, hogy ez a gyülekezet nem fog 
tartani bált az árvízkárosultak javára, sem jótékonycélú tánco
kat. És ennek ellenére, helyesebben éppen ezért gyorsabb és 
hatékonyabb lesz a szegénygondozása és nem is fog állani ideig- 
óráig adott szociális olajcseppekből, hanem szervezett és jól 
működő megoldást fog jelenteni.

Mindez pedig nem azért történik, hogy ezzel jó  cselekede
teket tegyenek és Isten előtt érdemeket szerezzenek, hanem azért 
történik, mert Krisztussal járnak és Neki akarnak szolgálni. 
Mindez történik abból az indításból: „Szeressük Öt, mert Ö 
előbb szeretett minket!11 „Amit cselekedtetek eggyel e kicsi
nyek közül, velem cselekedtétek azt!11

Olyan természetes, hogy ennek folyamán „az Isten igéje 
növekedik és sokasodik a tanítványok száma Jeruzsálemben". 
Imádság, ige és az abból folyó élet mindig térítő erőt jelentett 
és jelent ma is. Ez a tény jelenünk számára nagyon komoly 
intelmet és elkötelező sürgetést jelent, mert Isten országa nem 
beszédben áll, hanem erőben. Ámen.

Felosztás:

A keresztyén szeretetszolgálat főke lléke i:

1. Jó bizonyság.
2. Szent Lélek,

i 3. Bölcseség.

A gyü lekezeti munka két ága:

1. Első az imádság és igehirdetés.
2. Ebből következik a szeretetmunka.

Kóts Lajos
lajoskomáromi lelkész.
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Illusztrációk.
Ap. Csel. 3, 1— 10. Paris egyik utcáján összeesett egy szegény asszony. 

Körülállják az emberek, hogy segítségére legyenek. Az egyik járó-kelő 
a koldusasszonyára ismer benne és egy pár fillért nyújt felé, gondolván, 
hogy boldoggá teszi. A körülállók csodálkozására az asszony visszautasítja 
a könyöradományt ezekkel a szavakkal: „Nem kell nekem most a pénz, 
még ha arany lenne is, mert nekem arra többé nem lesz szükségem. 
Hajoljon le hozzám valaki és imádkozzék velem, mert most lélekben érzem 
magam koldusnak.'* Akkor a tömegből odalép hozzá egy hívő asszony, 
letérdelve mellé s elkezd imádkozni a haldoklóval, s ő boldogan sóhajt: 
„Ez volt a legnagyobb ajándék, amit az emberektől kaptam.“

I. Mózes 1, 26—27. Boleszláv lengyel királyt az édesanyja 11 éves 
korában egy medailonnal ajándékozta meg, amelybe édesatyja képe volt 
foglalva, s amelyet ő éjjel-nappal keblén hordozott. Valahányszor hozzá 
akart kezdeni valamihez, előbb mindig elővette édesatyja képét és vissza
emlékezett édesanyja szavaira, aki az átadáskor ezeket mondta: „Fiam, 
ne felejtsd el soha, hogy te csak olyat követhetsz el, ami ellen ez a kép 
soha nem fog tiltakozni.“ (Mi Isten képét hordozzuk magunkon.)

1. Mózes 1, 26—27. Egy amerikai milliomos ezekkel a szavakkal bocsá
totta útjára idegenbe induló fiát: „Fiam, bárhová, bármerre fog vezetni 
utad, legyen jó vagy balsorsban részed, vegyen körül ezer kísértés, mindig 
gondolj arra, ha bűnre akarnak csábítani barátok, vagy az élet: ilyet 
egy Ravenstein nem tehet!** (Isten gyermeke még kevésbbé hozhat szégyent 
Atyjára.)

Ap. csel. 4, 8—22. Trudel Dorottya életrajzában olvassuk azt, hogy 
a hatóság az irigyek és rágalmazók sugalmazására, illetőleg feljelentésére 
be akarta tiltani annak a kórháznak a működését, amelyet ő hozott létre 
s amelyben imádsággal és Jézus nevében a Szentlélek erejével gyógyította 
azokat a súlyos betegeket, akiknek betegségével szemben az orvosi tudo
mány tehetetlennek bizonyult. Trudel Dorottyát elszomorította a kórházát 
fenyegető veszély, s csak az volt a kérése, hogy a hatóság személyesen 
győződjék meg, hogy nem kuruzslással, varázslással gyógyítja betegeit, 
hanem egyedül az imádság erejével. Az imádság hatalma és ereje.

Zsolt. 112, 5—7. Árpádházi Erzsébet, magyar királyleány emlékezete 
nem azért maradt fenn egész a mai napig, mert hőstetteket vitt véghez, 
hanem könyörületes jó szívével, a szegényekhez lehajló irgalmas szerete- 
tével tette feledhetetlenné nevét. Mert a szív cselekedetei az ész és erő 
cselekedeteinél maradandóbbak, mert ezeket az Isten is érdemesnek tartja 
a feljegyzésre. A rózsává vált kenyér legendája.

Ap. csel. 4, 23—31. Az egyik alföldi gyülekezetben egy imaközösségi 
órán egy szomorú édesanya azzal a kéréssel fordult a közösség tagjaihoz, 
hogy imádkozzanak néma gyermekéért, mert ő hiszi, hogy az Isten meg
gyógyíthatja beteg gyermekét, akinek baján az emberek nem tudtak segí
teni. Isten nem felelt azonban sem az első, sem a második imádságra. 
A harmadik összejövetelen azonban csodát tett az Ür! A padbanülő néma 
gyermek megszólal, imádkozni kezd, a jelenlévők megdöbbent áhítattal 
hallják, amint tagolva tördeli a Miatyánk első szavait: Miatyánk... Mi
atyánk! A gyülekezet sírva dicsőítette az Istent.
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Zsolt. 34, 12—23. Egy édesapa barátjával sétál a játszadozó gyerme
kek között. Odafordul egy fiúcskához, aki magasabb helyen álldogál: 
„Ugorj ide a karjaim közé, ne félj, nem esel le, megfoglak!1' A gyermek 
vonakodik, fél, nem vállalkozik a veszélyesnek tetsző feladatra. Most egy 
másikat szólít meg a férfi. Ez a gyermek gondolkodás nélkül enged a fel
szólításnak és bátran ugrik az őt elkapó karok közé. „Miért mert ez a 
gyermek rögtön olyan bátran vállalkozni a felszólításodra?11 csodálkozik 
a barát. „Mert ez az én fiam . . volt a felelet. (Isten karjaiba mindig biza
lommal vethetjük magunkat.)

Zsolt. 34, 12—23. Kis, 7 éves fiúcska áll a templomajtóban. Jó idő 
múlva kimegyek hozzá és megkérdezem: „Kire vársz,. fiacskám?11 Az édes
anyámra! Meghagyta, hogy itt várjak rá.“ Alkonyodni kezd. Üjból ki
megyek hozzá. „Fiacskám, indulj haza, mert rádsötétedik, mire kiérsz a 
tanyára.11 De ő nem fogadja meg szavamat. A járókelők már erőszakkal 
el akarják vinni, de ő nem akar mozdulni. Egészen besötétedik. Akkor 
megérkezik a várt édesanya. Én ismét ott vagyok mellette, s ő rámnéz 
s boldogan mondja: „Ugye mondtam, hogy biztosan eljön az édesanyám 
értem, mert megígérte.11

Ap. csel. 5, 34—42. Mi mindent megpróbált már az emberiség Isten 
ellen és a Krisztus ellen, de minden hiába. Rómában 1880-ban nagygyűlést 
hívtak össze egy forradalmárnő emlékére. Mialatt az egyik szónok Luci
fernek a tiszteletére beszédet tartott, valaki egyszercsak elkiáltotta magát: 
„Evviva Satana!11 „Éljen a Sátán!11 A francia forradalom detronizálta Istent, 
nyílt határozatot hozott, hogy Istenre nincs szüksége. — Oroszországban 
lelkészek százainak megölésével akarták elnémítani Isten szavát. — Spa
nyolországban szitává lőtték a Krisztus feszületét... Ezzel szemben az 
eredmény az, hogy 46%-kai több templom épül, mint a békeidőben... 
Tuchacsevszky kivégzése előtti orosz karácsonykor unokahugának Bibliát 
adott ajándékba ezekkel a kísérőszavakkal: „Hugóm, én Leninre építettem 
az életemet, de csalódtam, te erre építsd, hogy ne kelljen csalódnod.11... 
Maximilián császár palotájának helyén, hol a legvéresebb keresztyénüldö
zést készítette elő, ma egy keresztyén templom áll.

I. Mózes 4, 13. A bűn büntetésének nehéz, elhordozhatatlan terhe: 
Tolsztoj Leó írja egyik regényében, hogy a gyilkost azzal büntették, hogy 
a meggyilkolt hulláját a hátához kötözték és úgy űzték egyik faluból 
a másikba, míg az iszonyú teher alatt össze nem roskadt.

/. Mózes 4, 9. Könyöradományért kopogtatott be egy szegény asszony 
a gazdagok ajtaján az egyik angliai városban ezzel a szóval: „Testvérek, 
könyörüljetek rajtam, látjátok, hogy munkaképtelen vagyok.11 De senki 
nem akarta felismerni benne a testvért, s megsegítés nélkül küldték egyik 
helyről a másikra. A 12-ik ajtó előtt összeesett, ahonnan, mint halottat 
vitték el. Következő napokban sorra kiütött a járványos tífusz azokban 
a házakban, ahonnan szívtelenül továbbküldték. Így mutatta meg az Isten, 
hogy testvérük volt az, akiben ők nem akarták felismerni a testvért, 
ugyanaz a test és ugyanaz a vér.

Balczó András
püspöki másodlelkész, 

Nyíregyháza. i



296

Bölcsőtől a koporsóig.

Mit vár az evangélikus ifjúság a lelkésztől?
Paraszt és iparos ifjúságunk véleményét ismerem, így csak arról írha

tok. A kérdésre a választ egy mondatban is meg lehetne adni: Paraszt és 
iparos ifjúságunk nagy általánosságban nem vár semmit a lelkésztől. 
Ifjúságunknak ez a tekintélyes nem-diák rétege egészen gyakorlati, életre
való gondolkodású. Tapasztalata az, hogy az ő véleménye, kívánsága nem 
irányadó. Cél nélkül pedig nem érdemes azon elmélkedni, hogy mi jót 
és hasznosat adhatna is a lelkész az ifjúságnak, amikor a lelkésznek leg
többször a kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy épen az ifjúság 
véleményével törődjék.

Mivel a „Lelkipásztor" olvasókörét érdekli ez a kérdés, megpróbálom 
elmondani ifjúságunk véleményét.

Huszonhat fiatalembert kérdeztem meg az ország különböző részé
ről. Huszonegy választ kaptam eddig. Mindegyiket váratlanul érte a kérdés. 
Ilyen „elméleti dolgokkal" ők nem szoktak foglalkozni, de ha már meg
kérdeztem őket, megírják, hogy mit is várnak ők a lelkésztől.

A lelkész legfontosabb ténykedése a prédikáció . Errevonatkozólag 
egyöntetű a vélemény: „A  pap a szószéken Isten Igéjét hirdesse és ne 
a maga bölcseségét szólja." —• „Nem elégít ki az, ha a pap elmond egy 
szép prédikációt, amelyben szó van a felkelő nap gyönyörű sugaráról, 
a nyári szélben hullámzó aranysárga búzakalász-tengerről, és a tavaszi 
napsütésben daloló pacsirta magasztos énekéről... de nincs szó a keresz
tyén életről, hitről, hitetlenségről, Krisztusról, kegyelemről."

A politizálást mind elítélik. „Nem szeretném hallgatni azt, ha a lelké
szem politizálna a szószéken és a falu pletykáiról beszélne, tehát a lelkész 
hirdesse tisztán az evangéliumot!"

Sok helyen megrögzött szokássá vált, hogy az ifjúság alszik a prédi
káció alatt. Egyik fiatal barátunk ennek is megadja a magyarázatát: „a 
prédikációban csak azt kifogásolom, hogy nem kellene annyi történelmi 
részletet belefűzni. Inkább a Szentírást kell magyarázni. És ez, azt hiszem, 
hatásosabb tenne a hívekre. Ezt azzal tudom igazolni, hogy az emberi 
tudás sokka l gyöngébb, m in t Isten Igéje. Megfigyeltem magamon is, máso
kon is, hogy ének alatt még soha el nem aludtam, míg a lelkész hosszúra 
nyújtott prédikációja alatt elaludtam." — „Olyan prédikációt várok, ami
ben meggyőznek valamiről."

A fentiekben már részben benne van az is, hogy milyen legyen a pré
dikáció. Nagyon figyelemreméltó kívánság az is, hogy a prédikáció é rt
hető legyen. „Szeretném, hogy minden istentiszteleti alkalommal olyant 
prédikálna a lelkész úr, amit a hívek megértenek és tudnák, miért mennek 
el a templomba. Olyan prédikációt várok, amely mindig egy-egy hittestvé
rünk leikébe belekiáltana és az megértené, hogy hogyan kell egy evangé
likus embernek élni." — „A falusi ember nyelvén hirdesse Isten csodálatos 
dolgait." Az igehirdetés: „ne legyen zsúfolásig megtömve világi megjegy



297

zésekkel, nagy emberek bölcs mondásaival, hanem legyen evangéliumi a 
legegyszerűbb szavakba öltöztetve, hogy a legegyszerűbb ember is meg- 
érthesse“.

Azt hiszem, teológiai fakultásunk gyakorlati tanszékén sem tudnák 
világosabban, érthetőbben és helytállóbban kifejezni, hogy milyen legyen 
az evangélikus igehirdetés, mint ahogy azt parasztjaink megfogalmazták. 
Így igét hirdetni nem könnyű feladat. Emberi erővel a fiúk véleménye 
szerint lehetetlen is: „a prédikációt szeretném, ha nem mesterkélt, betanult 
beszéd, hanem lélekből fakadó isteni üzenet lenne a számunkra. Ez ugyan 
nem a paptól függ, hanem Istennek a Szentlelkétől. Lélekből beszélni csak 
az tud, aki elnyerte a Szentleiket. Igaz ugyan, hogy csak azok nyerik el 
a Szentlelket, akik kérik, ez már az ember tennivalója: a könyörgés. 
Ilyenkor azután valóban nem a pap prédikál, hanem Isten szól az Ö szol
gáján keresztül."

A lelkész magánéletének is Isten dicsőségét kell szolgálnia. „A lel
kész ne kereskedjen, ne kupeckedjék, neki az a hivatása, hogy a lelkek 
ugarát törje." — „Ne legyen a világi élet bajnoka (értem a kártyázást, 
mulatozást, stb.), hanem fő célja legyen hivatásának lelkiismeretes be
töltése." ■— „A lelkész legyen atyja a gyülekezetének teljes lélekkel, de 
elvetem azt a lelkészt, amelyik gazdálkodik, nem tud az sem jó lelkész, 
sem jó gazda lenni."

A társadalm i különbségek is fájnak az ifjúságnak, épen azért szeret
nék, ha a lelkészük azt nem éreztetné velük. A gazdasági élet igazságta
lanságaira is várják a lelkésztől az ige üzenetét: „Isten az embernek 
a vagyont csak sáfárkodásra adta, amivel minden embernek el kell szá
molni. Meg kellene látnunk, hogy nem igazság az, hogy az egyik ember
nek egész kenyere van, a másiknak morzsák is alig jutnak.' Az Ige üzfc- 
netét az élet egész területén érvényesíteni kell, de nemcsak az alsóbb 
társadalmi osztályok felé, hanem fölfelé is, a hatalom birtokosai felé.

A felekezetieskedést, puszta gőgből származó egyházi öntudatot el
ítéli ifjúságunk.

A lelkész ismerje a híveit és állandóan érdeklődjék híveinek az éiete 
iránt. Nagyon jól esik az egyszerűbb embereknek, ha érdeklődnek a minden
napi ügyes-bajos dolgaik után, de a lelkésztől azt várják elsősorban, hogy 
híveinek a lelki életét tartja számon. „Szolgáljon úgy a társadalomban is, 
mint Jézus Krisztusnak a szolgája."

Ifjúságunk az if jú sá g i egyesületben, a KIE-ben várja a legtöbbet a 
lelkésztől. Várja, hogy a lelkésze ott is vezesse, irányítsa. Ennél a gondo
latnál megnyílnak a szívek és az ifjak ajkai. Tele vannak tervvel, gondo
lattal, kívánsággal: „Ne akarjon az ifjak között, mint hivatalos lelkész 
dolgozni, hanem mint barátja és jóakarója... így elismerik vezetőjüknek 
és nem csak pénzért prédikáló papnak fogják tekinteni, hanem lelki test
vért fognak benne látni és rajta keresztül megszeretik az Űr Jézust is." — 
„Legyen minden ifjúnak igaz barátja a lelkész, hogy minden dolgát fel
tárhassa neki és gyógyírt kapjon rá."

Legtöbb lelkészünk nem mer leereszkedni az ifjúsághoz, mert félti 
a tekintélyét, vagy fél, hogy a nagy korkülönbség miatt nem értik meg 
egymást az ifjúsággal. Ettől azonban nem kell félni: „az igazi baráti szere
tet nem ismer korkülönbséget." — „A lelkész mindig a jövő munkásainak
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tekintse az ifjakat és a szeretetével csak szeretetet kaphat, mert semmi 
sem olyan fogékony, mint az ifjú lélek."

Az ifjúsági egyesületben sem vár semmi olyant az ifjúság, ami nem 
a lelkész munkájához tartozik: „a lelkész tényleg lelki vezetőnk legyen ... 
legyen segítőnk, hogy az igaz úton járhassunk, de feszes modorával ne 
az egyesület gátolója legyen, mert, sajnos, több helyen is láttam, hogy 
a lelkész hát muszájságból az egy héten egyszer tartott bibliaórán részt 
vesz, de nem a lelke hajtja, hogy Krisztus parancsára az egyesületbe friss, 
vallásos életet vigyen ... mert az ifjúságot csak a jó példával és a Krisztus 
szeretetével kell és lehet összetartani."

Ifjúságunk félve tiszteli a papi tekintélyt. Egyik ifjú, aki felaján
lotta szolgálatait a lelkésznek, a következőket írja: „ . . . a  nagytiszteletű 
úrnál voltam, nehéz volt. Mikor mentem fel a paróchia lépcsőjén, izzad
tam ... De megértettük egymást, munkát bízott rám és most boldog va
gyok." — Sokszor járhatatlannak találja az ifjúság ezt az útat és nagyon 
magasnak a paróchia küszöbét. Elismerem, hogy a lelkész számára is nehéz 
az első lépés az ifjúság felé. Ifjúságunk jelentős része már megindult, 
keres, kutat, ha a lelkész is keresi az ifjúságot, akkor könnyen egymásra 
találhatnak.

A keresztyén ifjúsági egyesületi munkában várja a legtöbbet ifjúsá
gunk a lelkésztől. Ifjúságunk várja a rendszeres, komoly, egész éves pro
gram alapján felépülő munkát. Sajnos, ezen a téren éri ifjúságunkat a leg
több csalódás. — „Nálunk a lelkész két alkalommal volt az egyesület össze
jövetelein, ez nagyon sajnálatos." — Egy másik levél szerint: „...s zere t
ném, ha néha a lelkész az ifjúsági egyesületet is meglátogatná... "  — 
Tudomásom szerint 430 gyülekezetünk közül (a filiákkal együtt) csak 100 
hélyen végeztek rendszeres ifjúsági munkát az elmúlt belmissziói évben. 
A lelkészek által kiállított hivatalos statisztika sokkal nagyobb számot fog 
majd mutatni.

Ifjúságunk és lelkészeink körében is egyre több lelkesedést tapaszta
lunk a KIÉ munka iránt. Egy-két sajnálatos esettől eltekintve, amikor 
a lelkészek ki sem hirdetik az ifjúsági alkalmakat és papírkosárba dobják 
olvasatlanul a KIÉ központ segítséget kínáló leveleit és lapjait, egyre több 
lelkészünk és lelkészértekezletünk foglalkozik az ifjúság ügyével.

Sok lelkészünktől hallottam már a szomorú lemondás hangján, hogy: 
én mindent megpróbáltam az ifjúsággal, de soha nem sikerült semmi. 
Tartottam bibliaórákat, de elmaradtak a fiúk, rendeztem műkedvelő elő
adást, táncmulatságot és mégis cserbenhagytak az ifjak. — Eddigi tapasz
talatom az, hogy minden csalódás, ami lelkészt ért ezen a téren, a tájéko
zatlanság és az ifjúság lelkének a nem ismeréséből származik. Az ifjúság 
lelkének a kulcsát nagyon nehéz megszerezni, de egy szóval ki lehet fe
jezni: szeretet. Itt azonban még egy félreértést el kell oszlatni, t. i. igazán 
csak a Krisztus szeretetére nyílik meg.

Gyakran hallott panasz a lelkészek részéről az is, hogy: nincs tehet
ségem, nem értek az ifjúsági munkához. És ez, sajnos, így is van nagy 
általánosságban. Fiatal lelkészi gárdánk sem hozott ezen téren újat. Ha 
teológiai képzésünk elevenebb lenne, fel lehetne venni pl. a III. évfolyam 
tananyagába szeminárium formájában a gyakorlati KIÉ munkát. Ezen
kívül a teológusok számára lehetővé kellene tenni, hogy nyár folyamán
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egy-egy KIÉ táborban részt vehessenek, amint ezt az idei nyárra már 
tervbe is vettük.

Lelkészeinknek olvasni kellene a KIÉ vezetők lapját, az: Ébresztőt, 
amelyik állandóan vezetői kérdésekkel foglalkozik és segítséget nyújt 
a vezetők önképzéséhez. Ezer és ezer más alkalom is kínálja magát az ifjú
sági munkában oly fontos hozzáértés megszerzéséhez.

Ma még az a helyzet, hogy paraszt és iparos ifjúságunk jelentős része 
a vezetést és irányítást a lelkészeitől várja. Megnyugtató az is, sőt ítéletet 
is jelent, hogy nem várnak e világ szerinti nagy teljesítményeket, világ
rengető emberi bölcsességet, egyszerűen csak azt várják, amire a papot 
az Isten elküldte és a gyülekezet meghívta: a nyáj pásztorolását és Isten
hez vezetését. Az ifjú lelkekben ég a vágy: „Uram, látni szeretnénk a 
Krisztust!" (Az ilyen ilőkben gombamódra szaporodnak a hamis krisztusok 
és hamis próféták is!)

Ifjúságunk, hála Isten, sok mindent kibír és türelmesen tud várni. 
Kibírja azt is, hogy például az ifjúsági munkáról az egyház közvéleménye 
elé kiálló és cikkeket író lelkésze egész tél folyamán feléje se nézzen az 
ifjúsági egyesületnek, pedig sokszor meghívták az ifjak. — Türelmesen 
tud várni ez az ifjúság arra, hogy egyszer már ne csak a diákifjúság, 
vagy az egyházi adó miatt olyan fontos felnőtt egyháztagok ügye álljon 
mindig a homloktérben, amikor egyházunk életkérdéseiről van szó, hanem 
őt, a paraszt és iparos ifjúságot is észrevegyék. Hiszen belőlük, — ha a ma 
vezető generációja nem is érti meg —, mégis csak a holnap egyháza lesz.

Dolgozatom elején azt írtam a felvetett kérdésre, hogy ifjúságunk 
nagy része nem vár semmit a lelkészeitől. Ezt úgy látszik, mintha meg
cáfolná a felmerült sok kívánság és várakozás. Vallom és állítom most is, 
hogy a kijelölt téma ifjúságunk számára nem jelent életszerű kérdést, 
a felmerült várakozások mind az ifjúság lelke mélyén szunnyadtak. Ezeket 
hosszú foglalkozás után lehetett előbányászni. Ifjúságunk mindaddig nem 
vár semmit a lelkészétől, amíg az nagy szeretettel le nem hajol hozzá 
és nem kezd vele foglalkozni.

Népfőiskoláinkon és téli táborainkban megfordult ifjúság, de egyéb
ként is szerteszéjjel az országban sok ifjúnak nyílt meg a szeme az Ige 
olvasása során, Isten kegyelmi ajándékaképen, Isten dolgainak a meg
látására. Sok fiatalember látja, hogy a KIÉ munkára szükség van, mert 
az ifjúság élete a halál felé halad és csak Jézus Krisztus adhat új életet. 
Mindnyájan tudjuk, hogy vak nem vezethet világtalant. De vak sokkal 
inkább nem vezethet lá tókat. A látó ifjúság azt várja, hogy élő hitű és a 
Szentlélek által megvilágosított, látásokat látó lelkészek vezessék. Ezt 
várja és ezért imádkozik az evangélikus iparos és parasztifjúság.

Bonnyai Sándor
KIÉ titkár.
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Katedrán.

M ilyenek legyenek az új vallástanítási 
tankönyvek ?

Az iskola problémái ma jobban érdeklik a nagy nyilvánosságot, mint 
akármilyen más időszakban s az iskola külső és belső ügyeit érintő kérdé
sek is jobban a nyilvánosság elé kívánkoznak, mint bármikor is. Azt min
dig tapasztalhatta a világ, hogy a pedagógia kérdéseihez mindenki érteni 
kívánt, ma már azonban az is természetes, hogy az, aki a pedagógiához 
hivatalból, vagy hivatásból úgy érzi, hogy ért, az iskola életét teljesen meg
mozgató reformokra tör.

A háború befejezése utáni években indult meg hazánkban az a tan
tervreform mozgalom, mely minden iskolafajta felelőseit megmozgatta 
s az egyházakra is kényszerítő hatást gyakorolt e tekintetben.

A magyar népiskolai tanterv 1925-ből való, részletes utasítás ehhez 
a tantervhez 1932-ben jelent meg, de az időközben 8 osztályúvá fejlesztett 
elemi iskola szükségessé tette az újabb tantervi munkálatok megbeszélését 
s egy újabb utasítás elkészítésének szükségességét. Mindenesetre fel kell 
jegyeznünk azt, hogy megszületett hazánkban a 8 osztályú elemi anélkül, 
hogy meg lett volna a lezárt tanterv minden iskolacsoportra s voltak osz
tályok, amelyekben a növendékek éveken keresztül exakt tárgyakat tan
könyv nélkül tanultak meg.

Az elemi iskolai oktatásban a múlttal szemben az a változás, hogy 
a tárgyi és az alaki képzés egyensúlyba került. Az új tanterv jobban szá
mol a tanuló befogadó képességével. A beszéd-értelem gyakorlat a magyar 
nyelv tanítási ágai közé kerül, a fogalmazás tanítását elválasztják az írás 
tanításától s az olvasmánytárgyalást a helyesírástól. Üj tankönyvírók tűn
nek fel, akiknek eredményes munkássága hatalmas léptekkel viszi előre 
az elemi iskolai oktatásügy lehetőségeit.

A polgári iskolai tanterv az 1926— 1927. évben vezettetett be s már 
megjelent az új, az 1940-ben életbe lépő új polgári iskolai tanterv s hasz
nálják az ezen iskolában tanító pedagógusok az érvénybelépő tanterv előtt 
elkészített utasítást.

Az iparos tanonciskolák felügyeletét a polgári iskolákkal együtt ki
vették a tanfelügyelőségek kezéből s a főigazgatóságok alá rendelték. 
Ez az intézkedés sokat sejtet. Az iparostanonciskolákba a jövőben csak 
szeptemberben lehet majd beiratkozni, a bizonyítványnak minősítő jelentő
sége lesz, célja pedig ennek az iskolafajnak az, hogy gyakorlatiasan gon
dolkodó, szaktudásából jól felkészült, modern iparosai legyenek hazánk
nak. Két olyan új gondolat jelentkezik a tantervi munkálatokban, amit nem 
lehet említés nélkül hagyni: ipari egészségtan oktatása és a rendszeretet 
tanítása.

A kereskedelmi iskola oktatásreformja állandóan tekintettel volt a 
polgári iskolai reformokra s új elgondolásait bizonyos mértékben a közép
iskolai reformoktól tette függővé, ahogy ez ma is a helyzet.



301

A középiskoláink munkája a háború befejezésekor még az 1883: XXX. 
t.-c. szelleméhez igazodott. Az 1924: XI. t.-c. behozza a gimnázium, reál- 
gimnázium és reáliskolai formákat. Az 1926: XXIV. t.-c. a leányközépiskolai 
tantervekkel foglalkozik s a legújabb középiskolai tanterv 1935-ben, a rész
letes utasítás 1938-ban s az általános utasítás 1939-ben jelent meg. Az új 
középiskolai tantervbe felvétettek a felekezetek vallásoktatási tantervei is.

A középiskolai reformok jelentős változásokat hoztak a középiskola 
életébe. A legfeltűnőbb újítások: a magyar nyelv tanításában megszűntek 
a stilisztika, poétika és retorika. Ezek helyett szemelvényeken és olvasmá
nyok által végeztetik a tanítás. Az elmélet ezekben a tankönyvekben 
10—20 oldal. Ugyanígy átalakult a történelem tanítása is. A 3. osztályban 
tanítják a magyar történelmet, a 4. osztályban világtörténelmet a hon
foglalásig, az 5. osztályban a világtörténelmet a honfoglalástól a francia 
forrdalomig, a 6. osztályban a francia forradalomtól máig ugyancsak világ- 
történelmet, a 7. osztályban magyar történelmet a szatmári békéig, a 8. 
osztályban magyar történelmet napjainkig.

A többi tantárgyakban is vannak változások, de ezek a változások 
bizonyos mértékben érdektelenek lelkészi szempontból. Komolyan veszi a 
középiskola a vallásos és nemzetnevelést, új didaktikai elvek foglalkoztat
ják a felelőseket s nagy súlyt kívánnak fektetni a tananyagok össze
kapcsolására.

A meg nem említett iskolákban, tanítóképző intézetek, katonai ne
velő intézetek, gazdasági iskolák az előbb említett iskolák új tanterveihez 
igazodnak reformmunkálataikban.

Budapest székesfőváros már évtizedek óta rendelkezésére bocsátja az 
elemi iskolai oktatás módszeres szolgálata és kiegészítési céljaira peda
gógiai szemináriumát. Az a tanítási munka, ami ebben az intézményben 
folyik, nemcsak imponáló, hanem immár nélkülözhetetlennek tekinthető 
a hazai népiskolai didaktikai problémák elmélyítése és alkalmazása szem
pontjából. Majdnem ezt lehetne mondani, hogy Isten adta tanító-tehetsé
geken kívül minden tanítónak egy évet kellene itt tölteni, hogy a tanítás 
gyakorlatát tanító-művészek munkáján keresztül elsajátítsa.

Alig egy évtizede ugyanezen gondolat teremtette meg a budapesti 
mesterutcai minta, vagy irányító, vagy bemutató tanításokkal szolgáló 
polgári iskolát.

Hogy ezek a szemináriumszerű újítások milyen fontosak, azt abbó! 
látjuk, hogy az eddig didaktikai kérdéssel legkevesebbet törődő közép
iskola is felfigyelt erre a munkásságra s a budapesti főigazgatóság ma 
már a középiskolai tanárok számára tartandó bemutató tanítások céljaira 
időnként igénybe veszi a mesterutcai minta polgári iskola bemutató 
helyiségeit.

Azt mondhatjuk már az eddigiek megismertetése után is, hogy az 
iskolák nagyjában elkészültek reformmunkálataikkal, naponként adódik 
alkalom arra, hogy a didaktikai továbbfejlődés lehetőségeiben az iskolák 
munkásai részesüljenek s mi lelkészek, akik inkább benne kellene éljünk 
abban az iskolában, amelyhez hivatásunk köt, sok alkalmat találunk arra, 
hogy az iskola értékes pedagógiai szolgálatát hatni engedjük a magunk 
valláspedagógiai szolgálatára! Milyen helyzetben vannak a magyarországi



302

egyházak belső iskolai kérdéseikben s főként vallástanítási reform
terveikben?

Legnagyobb nehézségekkel a zsidó vallástanító lelkészeknek kell meg
küzdeni. Nincs egységes, a hazai összes gyülekezetekben érvényes vallás
tanítási tanterv. Az 1921-ben megjelent úgynevezett „ideiglenes" tantervet 
nagyon sok vidéki hitközség rabbinátusa nem akceptálta s így, mivel egy- 
ges tantervről nem lehet beszélni, egységes vallástanításról sem. 1929 III. 
22-én alakult meg egy oktatásügyi bizottság, melynek feladata lesz a 
vallásoktatás egységes tantervének kidolgozása, de ez a bizottság még 
nem végezte el megbízatását. Viszont olyan vezérkönyv jelent meg a múlt 
évben, mely kiváló munka. Minden iskolafajnak havonként és hetenként 
kidolgozott, megtanítandó tananyagát tartalmazza. Ez a kiválónak mond
ható munkálat 1939-ben jelent meg s még nem lehet megállapítani azt, 
hogy milyen hatása lesz ennek a jó tervezetnek az új s egyetemes zsidó 
vallástanítási tanterv és új tankönyvek szempontjából.

Igen könnyen betekinthető a róm. katholikus egyház vallástanítási 
minden kérdése. Igen jói szerkesztett a Katholikus Nevelés, a több mint 
-800 tagot számláló hittanári testület pedagógiai szaklapja, amelyben min
den részünkre szükséges adat megtalálható. Itt is most folynak a reform- 
munkálatok. Két irányban folyik a munkálat: a püspöki kar a benyújtott 
reformtervezetek alapján érvényben tart egy tantervet, másrészről viszont 
a hittanári testület ragaszkodni akarván szolgálatához, egy beadványában 
kéri a püspöki kart, hogy az új tanterv alapján megírandó tankönyvek 
bírálati jogát adja ki a hittanári testületből választott 3 tagból álló bizott
ságnak. Érdekes megemlíteni azt, hogy a középiskolai tantervmunkálatok 
javaslatai között, mint egyik legjobb szerepelt a budapesti Regnum Mariá- 
num középiskolai tantervjavaslata, amely majdnem minden pontban meg
egyezik az egyházunkban elfogadott középiskolai tantervvel.

A református testvéregyházban 1928-ban történt az elemi iskolai 
vallástanításterv módosítása, a középiskolai új tanterv 1923-ban fogadta
tott el s 1939-ben némi módosítást alkalmaztak a különböző típusú iskolák 
tantervein.

Olvasóink valószínűen tudják azt, hogy az evangélikus egyház vallás
tanítási s minden iskolára vonatkozó tantervei 1939 IX. 1-én léptek életbe, 
s azóta megindult az új tanterv alapján megírandó tankönyvek készítése is.

E célból több intézkedés történt már egyházunkban s remélni lehet, 
azt, hogy az ecclesia docens (dogmatika) s az ecclesia audiens (kathechiz- 
mus) érdekeit senki sem fogja szem elől téveszteni.

E sorok írója, miután tankönyvet nem szándékozik írni, de más, 
a szolgálatban közösségben lévő testvérrel szemben talán több valláspeda
gógiai tapasztalattal rendelkezik s miután azt vallja, hogy szükséges vallás
pedagógiai és teológiai ismeretek mellett a tapasztalat talán mindeneknél 
fontosabb, az új tankönyvekkel kapcsolatban a következőket ajánlja meg- 
szívlelésre:

A vallástani könyv
1. legyen érthető, azaz a legkülönbözőbb értelműségű ifjúság egyaránt 

megértse azt a szöveget, amit akár elmondásban, akár olvasásban maga 
előtt lát. Minden kezdő vallástanár súlyos ítéletet szólaltat meg a régi tan
könyvek tekintetében, pedig azokból tanultak a teológusok is. Az új tan
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könyveknek az érthetőség szempontjából van tanulnivalójuk a régi tan
könyvíróktól;

2. legyen felm ondható, azaz a szószerint való elmondásra alkalmas. 
Jól meg kell gondolnunk azt, hogy talán negyedszázadra szól majd az új 
tankönyv, amikor egészen új világba született ifjúság mondja fel és el 
a hittani könyv vastagbetűs szövegeit. A tankönyvíró legnagyobb kísértése 
az, amikor hallja felelet formájában saját szavait. Ilyenkor inkább ítéletet 
hall munkája felől, mint dicséretet.

3. legyen felhasználható szöveg, azaz továbbmondható az iskola falain 
kívül is. Ügy hasson a szöveg, mint amit akárhol és bárki előtt meg lehet 
szólaltatni. Gondoljunk arra, hogy főigazgatói és igazgatói látogatások és 
vizsgák alatt milyen nehézségben van a kérdező vallástanító lelkész, hogy 
olyant ne mondjon a növendék, ami miatt kissé szégyenkezik az iskolai 
közösség;

4. legyen időá lló  szöveg a tankönyv minden sora. Nem egy új teológiai 
iránynak kell érvényesülni az új tankönyvekben, hiszen minden teológiai 
irány változásnak van alávetve, tehát a ma uralkodó is. A tankönyvíró 
álljon felette a harcoló, s egymással békétlenkedő teológiai irányoknak 
s hogy a szöveg időálló legyen, az alatt értse azt, hogy az új és legújabb 
ezután következő teológiai irányok képviselői is tudják majd tanítani 
a szöveget;

5. legyen m agyar az új vallástanítási tankönyv, azaz vetkőzzük -le 
teológiai látásunkban és gondolkodásunkban függőségeinket s ne csak nagy 
nevekre gondoljunk, akik akár német, vagy akár svéd teológusok, hanem 
álljon előttünk a magyar anyanyelvű s magyarul gondolkodó evangélikus 
gyermek, aki vallástani könyvében is magyaros észjárást kíván, mint ahogy 
azt kap egyébként tanulmányaiban;

6. legyen a vallástanitási tankönyv önmagában is érthető, m agyarázat 
né lkü l. Lehet valaki egészen kiváló systematikus, akár az egyetemi kathed- 
rán, vagy akár bármilyen más lelkészi beosztásban, de ebből nem lehet 
még arra következtetni, hogy nagy tudását megírt formában úgy tudja 
az ifjúság rendelkezésére bocsátani, hogy az azt meg is értse. Az egyetlen  
iroda lm i term ék, amely exegetika i készültség né lkü l hasznosítandó, legyen 
az ú j vallástanítási tankönyv;

7. duzzadjon a propagandaerőtől, azaz ha idegen olvassa, részére 
célzatosság nélkül is, mint hódító könyv jelenjék meg. Hangban szelíd, 
magatartásban imponáló, erőbizonyosságban félreismerhetetlen s mondani
valóiban — mert evangéliumi —, mindenekfelett s ellenállhatatlanul vonzó 
legyen;

8. az egyház önmagát aka rja  adni a könyvekben, tehát a könyv szólal
tassa meg egyházunkat Istenhez való függőségében, Krisztushoz való oltha- 
tatlan ragaszkodásában, az evangéliumhoz való mindenek elé helyezett hű
ségében s keresztyén szent élet magatartásának minden áron való válla
lásában;

9. olyan tarta lm ú legyen, hogy egyaránt szívesen olvassa a mező- 
gazdasági szakiskolai, a katonai nevelőintézeti, tanítóképzőintézeti fiú nö
vendék, vagy a középiskolai leánynövendék is.

10. missziói célokat szolgá ljon befelé és k ife lé  egyaránt. A legősibb 
evangélikus tőkéről eredetieket, mint a neofiták gyermekeit egyaránt, az
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evangélium tulajdonaivá kell tenni, az ideig-óráig hitetleneket meg kell 
téríteni, a mindig állhatatosakat megtartani s a kifelé való hatásban várni 
azt, hogy ami bent jó munka végzésére alkalmas, az kifelé is tud hatni;

11. legyen a könyv szövege e le jé tő l végig igaz. Még ha fáj a meg
tanulásban és a megtanításban is, akkor is csak az legyen;

12. legyen erősítő, m egnyugtató, bizakodást nyú jtó , értelmet és szívet 
egyszerre foglalkoztatóan határozott és őszinte s a világi tanításokkal 
egyetértőén, ha kell azokkal szemben is tudományosan helytálló;

13. erőre, k iá llásra  késztető, bizonyságtevést vállalásra felkészítő, 
korrektségre és kitartásra figyelmeztető, s az egyháziasságunk miatt ránk 
szórt vádak valamennyijét elítélő legyen;

14. tanításai és követelései m egvalósíthatók legyenek. Ezért legyenek 
az új tankönyvek mentesek túlzásoktól;

15. ism erje a m ai kom olyta lan ifjúságo t, szeresse mondanivalóin ke-, 
resztül a megjavításra méltó gyermekeket;

16. s legyen végül a könyv hang ja bízó, m ind ig  bizakodó abban, hogy 
amit mond és ír, az Isten kegyelméből mind megvalósulhat.

Felvethető végül eszmélkedés szempontjából az a nem jelentéktelen 
kérdés, hogy a jó tankönyvek megírásának alapja-e a jó tanterv?

Az iskolai tantervek ismerete s az egyházak elfogadott, vagy kifor
rásban látott tanterveinek ismerete feljogosíthat annak a kijelentésére, 
hogy az evangélikus egyház tanterve az előbb említettekkel legfontosabb 
céljaink elérhetése érdekében kiállja az összehasonlítás nehéz próbáját. 
Ez nyugtassa meg a belül levőket.

Üj tankönyveket mindig nehéz volt írni. Napjainkban még sokkal 
nehezebb. S az új tankönyveket egy éven át már tanítani kellett a növen
dékeknek, nemcsak kísérleti formában, hanem a tankönyvíró komoly, 
vívódó külső és belső harcának megharcolása mellett.

Egyházunkban több tankönyvkézirat van forgalomban. Hivatalosan 
nem igen tudnak róla. Viszont vannak elfogadott tankönyveink, amelye
ket nem szabad napvilágra engedni sohasem.

Jó tankönyvei lesznek egyházegyetemünknek, ha mindenki végezheti 
azt a munkát, amelyre készült s ha szakemberek és hozzáértők felelőssége 
érvényesülhet a munkálatok további során.

Dr. Gaudy László,
vallástanítási igazgató, 

Budapest.



M a gu nk között.

Tíz evangélikus lelkész

ha lt hősi ha lá lt a finn -orosz háborúban részben, m in t sorkatona, részben 
pedig, m in t tábori le lkész:

1. Ervola, A. S.
2. Havulinna, A. K. K.
3. Huuhtanen, O. E.
4. Kytömáki, N. J.
5. Lahteenmaki, Y. I.
6. Repo, M. K.
7. Saloniemi, F. E.
8. Simojoki, L. E.
9. Vahervuori, A. J.

10. Vuoristo, V. E.

Á llju n k  meg tisz te le tte l hősi ha lo tt szolgatársaink emléke előtt.
A zok m elle tt, a k ik  i t t  hagyták e fö ld i életet, em lékezzünk meg azok

ró l a szo lgatársa inkró l is, ak iknek  o tt  k e lle tt hagyn i o tthonuka t: tem plo
m ukat, paplakuka t s m enekültek útján keresik most a helyet, ho l fészket 
rakhatnak. Az oroszoknak átengedett te rü le trő l 100 lelkész m enekült csa
lád jáva l együtt. G ondo ljunk reá juk imádságunkban az e lő tt, k inek azért 
nem v o lt hová fe jé t leha jtan i, m ert nékünk o ttho n t aka rt készíteni. T.

A névtár m argójára.
Egyetemes egyházunk megbízásából, a Harangszó kiadásában meg-  

jelent az új egyetemes egyházi névtár. Szerkesztése közben néhány meg
figyelést tettem. Ezt szeretném leírni — okulásul.

*
A legutóbbi egyetemes egyházi névtár 1913-ban jelent volt meg. 

Hogy az új névtár 27 évig váratott magára, az több mint sajnálatos nem
törődömség. Helyzetkép az, amely úgylátszik súlyosabb bajokat takar. 
Majdnem három évtizedet kibírtunk anélkül, hogy elkészítettük volna ha
zai egyházunk földrajzi és számbeli kataszterét. Azt jelenti ez, hogy nem 
voltunk egymásra kiváncsiak, nem tartottuk szükségesnek birtokállomá
nyunk számbavételét és a kapcsolatok minél teljesebb kiépítését. A név
tár ugyanis nemcsak holt adathalmaz, hanem telekkönyv is, gyülekezettől- 
gyülekezetig, lelkésztől-lelkészig futó telefonhuzal, idegszál is. Arról nem 
is szólva, hogy mennyi egyházközigazgatási hátránynak lehetett az oko
zója, bizonyos, hogy szétesettségünknek is elgondolkoztató tünete a név
tár hosszú hiánya.

305



306

A névtár szerkesztése közben elképesztő rendetlenség tárult elém. 
Mindenekelőtt írásbeli rendetlenség. A kitöltve befutott kérdőívek néme
lyikét eltettem elszörnyítő példának arra, hogy nem szabad írni. Némely 
lelkésszel ismételten kellett levelet váltanom, hogy tisztázzak egy-egy ol
vashatatlan helységnevet. így is bizonnyal nem egy hiba maradt a név
tárban a rendetlen kézirat hibájából. Feltűnő, hogy a csúf írások gazdái 
főként az ifjabb nemzedék tagjai. Miért? Azért-e, mert elfogultabbak, 
vagy azért, mert felületesebbek az öregeknél? Akárhogy van is, az olvas
hatatlan írás: bosszúság, merénylet a szerkesztő és nyomdász szeme ellen, 
azonfelül sértő illetlenség is. Sőt: egy bizonyos adottságnak esetleg ter
mészeti korlátján túlmenő csúnyaírás: — önleleplező jellemhiba. A kalo- 
gráfiát ugyan Isten adja, de a kakográfiát nem az Isten adja!

Hát még az időbeli rendetlenség! Eleve élve a gyanúperrel, nem a 
sok száz lelkészi hivatallal, hanem 22 esperesünkkel leveleztem. E helyen 
is mély hálával mondok köszönetét az esperesi karnak, nehéz munkámat 
megkönnyítő nagy-nagy segítségéért! Minden simán ment volna, a név
tár pedig éppen két hónappal jelent volna meg előbb, ha minden lelkész 
betartotta volna az esperesétől kapott határidőt. Volt olyan lelkészi „hiva
tal", ahonnét hatheti késéssel féltucat sürgetésre kaptam meg néhány nyo
morult adatot. S ebben nem az volt a legbosszantóbb, hogy egy ember 
miatt kell egy országos ügynek késedelmet szenvednie, nem is az, hogy az 
illető szívességnek tüntette fel azt, ami kötelessége volt, hanem az, hogy 
az ilyen hivatal minden dolgában, kívül-állók irányában is hasonló pon
tatlanságot tanúsít, — gyalázatára az egyháznak.

Esperes Urak! Rendbírságot a rendetlen papokra!
*

Az is bizonyosfokú rendetlenség, hogy ugyanazt a szórványhelyet 
néha három lelkész is felvette gyülekezetébe. Csak az a vigasztaló, hogy 
a három közül majd csak akad legalább egy, aki gondozza is azt a szór
ványhelyet!

Hazai egyházunkban jelenleg 457 lelkészjellegű egyén és 800 tanító 
szolgál. 1257 fizetett katonája az egyháznak. Micsoda felgöngyölítő vas
frontot alkothatna ez az ármádia!

*

Különös, hogy nagyon sok gyülekezetben nincs betöltve a felügyelői 
tisztség. A tolna-, Somogy-, baranyai egyházmegye 42 gyülekezetének 
majdnem felében nincs felügyelő. Vájjon miért?

*

A névtár megjelent. A sok bosszúságra fátyol! Amit megírtam is, 
nem hántásból, hanem okulásra írtam.

Reméljük, hogy a legközelebbi névtárban már benne lehet az egész 
Felvidék is, meg Erdély is!

Szabó József.



Pedagógus evangélizáció.
A tiszai evangélikus egyházkerület pedagógusai számára a 

folyó évben is megtartom a pedagógus evangelizációt 1940 június 
24-től 29-ig Miskolcon az evangélikus tanítóképzőintézetben. 
Az evangelizáció kezdődik június 24-én este 18.30-kor és véget 
ér június 28-án este. Ezen az evangelizáción tiszai egyházkerü
letünk szívesen látja országunk egész evangélikus pedagógus 
táborát is.

Az evangelizáción pedagógiai kérdésekkel fognak foglal
kozni a reggeli bibliakörök: 1. Krisztus és a gyermek. 2. Krisztus 
és az ifjú. 3. Krisztus és a szülők. 4. Krisztus és a tanító. Dél
utánonként Fodor Kálmán győri karnagy tart előadásokat: A 
kántor. Az énektanító. A karvezető. Az orgonaművész. Az evan- 
gelizáló előadásokat magam tartom a következő címmel: Fegy
verre!

Jelentkezni Molitor Gusztáv tanítóképzőintézeti igazgató
nál kell: Miskolc, Dayka Gábor utca 6. sz. Jelentkezési határ
idő: június 19. Jelentkezési díj, mely a jelentkezéssel egyidőben 
küldendő be és amely az evangelizáció rendezési költségeire 
szolgál, 1 pengő. Napi étkezési díj 2 pengő. Az evangelizáció 
egész tartamára a jelentkezési díjjal együtt 10 pengő. Elszállá
solást a tanítóképzőintézet internátusa, külön a férfiaknak és 
külön a nőknek, ingyen nyújt. Az internátusbán 50 férfi és 30 
nő helyezhető el. Akik ezenfelül jelentkeznek, —  a jelentkezési 
sorrend szerint —  azok már csak az intézettel szemben lévő 
túrista szállóban kaphatnak elszállásolást, ezért azonban 1.66 
pengőt kell minden napra fizetni.

Ha az időjárás kedvező lesz egy-egy délután Lillafüredre és 
Tapolcára fogunk kirándulni.

Nyíregyháza, 1940. május 15.
Túróczy Zoltán 

püspök.

Május elején megjelent Kiss Béla csernátfalusi (Brassó me
gye) evangélikus lelkész teol. magántanári dolgozata: „A teo
lógia naturális problémája“ címmel. A kb. 90 oldalas könyv 
megrendelhető a Keresztyén Igazság szerkesztősége (Sopron, 
Arany János u. 9. sz.) közvetítésével. Ára 3 pengő. Segédlelké
szeknek és teológusoknak 2 pengő. Rendeljük meg! Olvassuk! 
Terjesszük!




