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Csendben I sten el ő tt.

Bizony fű a nép.
„Szózat szól: kiálts! és mondák: Mit kiáltsak? 

Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező 
virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az 
Ürnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép. Meg
száradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde 
mindörökre megmarad!" Ésaiás 40, 6—8.

Teljes nyári pompájában áll a rét. Hullámzó smaragdten
gerében, mint megannyi drágakő, harmattól csillog a sok szí
nes virág. Margaréták és pipacsok, nefelejtsek és tátikák. 
Bizony, Salamon minden dicsőségében nem öltözködött így, 
mint ezek közül egy.

Valahol a rét végén megpendűl a kasza. Suhintása nyomán 
zizzenve hull a földre fű és virág. A kaszás után rendben fek
szik a mező minden pompája, akárcsak ravatalon. Meleg déli 
szél kél s estére sápadt halotti ingbe öltözteti a mező liliomait.

Ez az emberi élet az írás szerint. Mint a fű, amely ma van, 
és holnap kemencébe vettetik. Mi mindnyájan: szerény nefelejt
sek és pompázó pipacsok, büszke margaréták és szúrós bogán
csok, tegnap lettünk, ma vagyunk s holnap elmúlunk. A népek 
sem különben. Kicsinyek és nagyok tűnnek el, vagy támadnak 
elő; egy emberöltő harminc év, egy nemzetöltő talán néhány- 
ezer. Minden dicsősége, hatalma, szépsége múlik, porlik, tűnik. 
„Pár ezredév gúláidat elássa." Nem szörnyű példázatot monda
nak-e erről az igazságról éppen a mi napjaink, amikor vér- 
özönben milliók és népek merülnek el s talán egy emberi kul
túra, amelyről azt mondották, hogy virágjában van?

Memento móri, mondották már a pogányok is. De itt véget 
is ért a pogány bölcseség. Ahol azonban az emberi bölcseség 
végződik, ott kezdődik Isten bölcsesége. „Megszáradt a fű, el
hullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!” Az 
ige, amely által e világ teremtetett. Az ige, aki testté lett s 
lakozott közöttünk fűemberek között, s hasonlóvá lett hozzánk 
mindenben, de a halálnak nem volt rajta hatalma. Az ige, amely 
által majd mindenek megítéltetnek az időknek s e múlandó 
világnak végén. Erről az igéről szól a próféta s évezredeken 
át kezet nyújt neki az apostol: „És a világ elmúlik és annak 
kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké." 
(I. János 2, 17.) S az apostolnak kezet nyújt a reformátor: „Az 
ige kőszálként megáll, megszégyenül ki bántja, velünk az Ür 
táborba száll s Szentleikét ránk bocsátja. Kincsünk, életünk, 
nőnk és gyermekünk mind elvehetik, mit ér ez őnekik, miénk 
a menny örökre!"
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ítélet és vígasztalás ez egyben Isten népének. ítélet és ví
gasztalás az én szolgálatom felett is.

„Magas hegyre menj fel, örömmondó Sión! 
emeld föl szódat magasan örömmondó Jeruzsá
lem! emeld föl, ne félj! mondjad Juda városinak: 
Imhol Istenetek! Imé, az Ür Isten jő hatalommal, 
és karja uralkodik! Imé, jutalma vele jő és meg
fizetése ö  előtte." Ésaiás 40, 9—10.

Groó Gyula
győri vallástanító lelkész.

A  dolgozó szobába n .

A biblia a lelkész műhelyében.
Hogyan lesz a textusból igehirdetés ?

A semmiből valamivé vagy a valamiből valamivé levésnek, 
tehát a teremtődésnek és születésnek folyamata mindig érdekes 
és izgató jelenség.

Az igehirdetés is lesz. A textusból születik. Ahogy születik, 
az kell hogy minket felettébb izgasson és érdekeljen. Nemcsak 
úgy, ahogy érdekes művészi kérdés a szobrász számára: hogyan 
fejlik ki a márványtömbből a szobor, vagy ahogy érdekes 
kémiai, biológiai kérdés: miként pattan életre a csira a gabona
szem cellulózeburkából. A prédikáció születése számunkra exis- 
tenciális kérdés. Mint ahogy egyházunkra nézve existenciális 
kérdés maga az ige.

Ha nemcsak elméletben akarom fennen hirdetni, hanem a 
valóságban is gyakorolni, hogy egyházam az ige egyháza, akkor 
mindig az lesz a legfőbb gondom és törődésem, hogy hogyan 
lesz a textusból igehirdetés?

Az igehirdetésnek tehát lennie kell. Ez a levés, ez a műhely 
dolga. A műhely szónak van ugyan bizonyos kisipari íze, de 
ne féljünk tőle. Jobban szeretem a régivágású kisiparost, aki 
a maga műhelyében becsületes kétkezével csinálja meg az ipar
cikket, mint azt a modern műasztalost vagy műszabászt, akinek 
gyára és műterme van, aki segédek légiójával dolgozik és al
bérleti rendszerrel, postamunkában csapja össze a darabokat. 
Inkább legyünk az igének becsületes kisiparosai, akik becsület
tel megverejtékeznek, szinte úgy izzadnak ki minden prédiká
ciót, mint modern prédikáció-gyárosok, akiknek nem okoz fej
törést egy-egy igehirdetés. Oltalmazza meg az Isten egyházun
kat olyan papoktól, akik a kabátjuk ujjából rázzák ki, vagy 
egyetlen mozdulattal a szegről akasztják le prédikációjukat. 
Valaki azt mondotta, hogy a gonddal készült igehirdetés és
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a kirázott beszéd között az a különbség, ami a megszült gyer
mek és a kifésült korpa között. Aki szül és aki fésülködik, egy
képpen a tulajdon testéből ad. Csakhogy az egyik élő gyer
meket, a másik pedig elhalt hulladékot.

Most gondoljunk a magunk műhelyére! Az irodánk mű
hely-e, ahol lényeges dolgok történnek: igehirdetések születnek? 
Hajmeresztő az ellentét, ami nálunk az igehirdetés terén az 
elmélet és gyakorlat között tátong. Elméletben hirdetjük, hogy 
egyházunk az ige egyháza, mi pedig az ige egyházának ige
hirdetői, a valóságos helyzet pedig az, hogy egyházunk tele 
“van lelkészekkel, akik hasból beszélnek, készületlen fércmun
kákkal kiabálják üresre a templomot. Tudom, lehetnek menthető 
esetek. Ki az közülünk, akivel legjobb igyekezet mellett is meg 
nem esett volna már a készületlenség. De bizonyos, hogy aki
nél rendszer a készületlenség, — azonnali elcsapást érdemelne. 
Mi volna a véleményünk egy sebészről, aki felébe-harmadába 
operál? A cipészt, aki összecsapott cipőt szállít, nyomban ott
hagyjuk. Visszadobjuk a portékát és követeljük a pénzünket. 
Legyünk tisztában azzal, hogy minden készületlen prédikációnk 
ntán ugyanilyenféléhez volna kedve a híveinknek is. Azért hát: 
Jegyen a textusból igehirdetés!

A bibliai textusból! No mert volt már arra példa, hogy 
■valaki nem a bibliából, hanem az Ember tragédiájából olvasott 
fel úgynevezett textust. Azt meg magam is tapasztaltam, hogy 
■valaki bibliai, textust vett ugyan, beszéde azonban egy Arany 
János versen épült fel, amelyet suspiriumnak használt. Nekem 
az a meggyőződésem, hogy még az illusztrációkkal is mérték
kel kell bánni. Az pedig egyenesen vétség, mikor a prédikáció 
illusztrációkkal teletűzdelt riport lesz, amely a nagy elkalan
dozásba annyira beleveszik, hogy végül semmi köze a textushoz.

De viszont a prédikációnak a textusból kell születnie. Tehát 
nem a teljes szentírásból, hanem az ad hoc kiválasztott vagy 
kirendelt textusból, perikopából. Isten igéjére ugyanis nem 
alkalmazható mindig és egészen a tenger hasonlata, hogy t. i. 
a tenger egyetlen cseppjében is benne van az egész tenger. 
A biblia minden textusában nincsen benne a teljes ige, a tör
vény és evangélium. Minden igének külön rész-üzenete van. Ezt 
kell megérteni és megszólaltatni. Lehetnek ugyan olyan ige
hirdetési alkalmak, inkább sorozatok, mint pl. az evangelizáció, 
amelyeknek a teljes evangéliumot kell nyujtaniok. A rendes 
gyülekezeti igehirdetésen azonban az igének a textusban körül
határolt részüzenetét kell megszólaltatnunk. így nem esünk 
felesleges ismétlésbe és nem veszünk bele az általánosságba. 
Sok prédikáció azért marad fakó, szétforgácsolódó és erőtelen, 
mert egy alkalommal mindent el akar mondani, ahelyett, hogy 
egyetlen pontra irányított erőteljes pörölycsapások pergőtüze 
volna.

A textusból kell a prédikációnak megszületnie, nem pedig 
a prédikációból a textusnak. Egyik lelkésztársam egyszer azt
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mondotta, hogy vasárnap az önfeláldozásról szeretne prédikálni,, 
ajánljak néki egy passzoló textust. így születnek azok a pré
dikációk, amelyeknek csak mottója van, de alapigéje nincs, 
amelyek tele vannak elkalandozó mellébeszéléssel, sőt sokszor 
semmi közük a textushoz. A textus Istennek kezünkbe adott 
levele: azt kell kibetűznünk és a mai gyülekezet mai nyelvére 
lefordítanunk. Aki azonban nem a textushó/, sőt sokszor nem 
is a textusrd/ prédikál, az úgy tesz, mint a színész, aki betanult 
szerepének szavalása közben levelet olvas. Pro form kezében: 
tartja ugyan a levelet, de nem abból olvas, hanem szajkózza 
azt, amit máshonnét vett.

Itt a helye annak, hogy különbséget tegyünk a textusöóf 
és a textusró/ való prédikálás között. Finom nüánsz, de nem 
mellékes. Nem a textusró/, hanem a textus bői prédikálunk. A 
textusról prédikálni azt jelenti, hogy kortörténetileg, vagy 
üdvösségtörténetileg aláfestem, feltárom nyelvtani, szövegszerű 
értelmét, tehát végeredményben felette állok az igének, bánom 
vele, mint mikor a vegyész kezében tart egy széndarabot és arrór 
hallgatóságának előadást tart. A textusból prédikálni pedig azt 
teszi, hogy magamat is belé- és alája foglalva közlöm, mintegy 
kiosztom az igét, mint ahogy az édesanya nem a kenyérrő7 
beszél, hanem részelteti abból éhes gyermekeit. Nem azért pré
dikálunk, hogy dicsérgessük, igazolgassuk az igét, szóval r 
beszéljünk róla, hanem hogy nyújtsuk, tehát adjunk belőle.

Hadd tegyek itt vallomást a perikopa-rendszerű textusok 
áldása mellett. Valamikor nyűgös hámnak éreztem a perikopát, 
amelyben nem egyszer lázadozva toporzékolt csikói hajlamom, 
ma pedig áldott hídkarfának érzem, amelybe a gyülekezettel 
együtt jó megkapaszkodni és úgy menni által. így nem sod
ródom el olyan könnyen kalandos horgászásokra, hanem a meg
szabott irányban biztosabban odajutok, ahova kell. Arról nem 
is szólva, hogy a textuskeresés mennyi időpazarlásától kímél 
meg a perikoporendszer készen kezembe kapott textusa, általa 
az egyházi esztendő üdvtörténeti organizmusa is biztosítva 
van. Jó lenne ha minden évre egységes perikoparendszert kap
nánk s még az úgynevezett szabadtextusos évben is a püspöki 
kar állíttatna össze olyan sorozatot, amely az egyházi eszten
dőhöz simuló belső rendszerével már önmagában is áldás volna.

A textusból igehirdetésnek kell lennie. Ez elsősorban azt 
jelenti, hogy a textus önmagában még nem igehirdetés. A tex
tusból még csak lesz igehirdetés. Ha a textus maga volna az 
élő ige, akkor elég volna annak puszta felolvasása, sőt akkor 
elég volna híveink kezébe adni a szöveget és azt mondani, hogy 
maradjanak otthon és olvassák a bibliát. Akkor az egyház ige
hirdetői szolgálatát maradéktalanul elvégeznék a bibliaterjesztő 
társulatok. A textus régi bizonyságtételeket őrző, holt szöve
gének a szóbeli közhirrététel és annak meghallgatása útján kelt 
újra, meg újra megelevenednie. A textusból tehát igehirdetésnek 
kell lennie. És igehirdetésnek. Tehát nem szóművészeti produk-
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iciónak, — igaz, hogy nem is mindenáron formátlan összevisz- 
szaságnak, hanem igehirdetésnek. Nem tudományos előadásnak, 
igaz hogy nem is mindenáron tudománytalan pelyvának, hanem 
igehirdetésnek. Nem erkölcsi tanácskodexnek, igaz hogy nem is 
 a dolgokat mesterségesen kiélező botránkoztatásnak, hanem 
igehirdetésnek. Nem orthodox dogmatikának, de semmiképpen 
sem dogmatikában limonádénak, hanem igehirdetésnek. — 
Nagyon sokat vétkezünk ezen a ponton. Azt tesszük a szószé
ken, amit másutt más is megtehet s meg is tesz, sokkal jobban, 
mint mi. Gyönyörködtetünk, holott ez a színház és mozi dolga 
s el is végzi úgy, hogy mi a gyönyörködtetésben csak tehetség
telen kontárok maradunk. Tanítunk, holott ma már ezt is el
végzi az iskola és a kultúrterem. Csak éppen igét nem adunk, 
holott egyedül ennek egyedüli kiosztási helye a szószék. Az ige 
nem több és nem kevesebb, mint törvény és evangélium, ítélet 
és megigazítás, halál és élet, — Krisztus. Ez van olyan széles
skálájú és döntőfontosságú, hogy nyújt egy . egész életre szóló 

jgehirdetési anyagot.- Bizonyos, hogy a szorosan és komolyan 
vett igehirdetés állandó alázat-vállalást, önkorlátozó lemondást 
jelent, de ez a dolgunk, ha nem akarjuk a tiszta igét tetszetősre 
festve — meghamisítani.

Mármost hogyan lesz a textusból igehirdetés? Luther sze
rint „oratio, meditatio, tentatio faciunt theologum". Fokozottan 
is áll ez a teológusra, mint igehirdetőre.

Hát igen: oratio! „Wohl gebetet, ist halb studieret“, mondja 
ugyancsak Luther. A szántást sem lehet áldással kezdeni imád
ság nélkül. Hogyan lehetne akkor a prédikációra való készülést? 
Isten üzenetét megérteni csak az imádság telefonhuzalján keresz
tül lehet.

A meditatio több mindent jelent. Van benne idői vonatkozás 
is. Nem lehet úgy prédikálni, hogy szombaton este még nem 
tudom, mely textusból prédikálok holnap. Ügy még kevésbbé, 
hogy vasárnap reggel sebtiben elolvasok valami kész beszédet 
-és — indulok a szószékre. Ha nem lehet is szabályt felállítani 
arra nézve, hogy ki mikor kezdje a készülést, bizonyos, hogy 
az igazi készülésnek napokkal előbb meg kell kezdődnie. Nem 
felejtvén el azt, hogy voltaképpen egész életünk — készülés. 
Az  öreg Spurgeon, mikor egyik istentisztelet után azt kérdezték 
tőle, hogy meddig készült erre a prédikációjára, azt felelte: 
negyven évig és egy óráig. Aki negyven évig úgy él, hogy az 
szüntelen meditatio, az ám engedje meg magának azt, hogy 
-egy óráig készül. Hűtlenség is lelkiismeretlenség is, ha arra for
dítunk legkevesebb időt, amiért személyestül, hivatalostul, egy
házastul egyedül vagyunk: az igehirdetésre, illetve az arra való 
Készülésre. A rendes lelkész minden esetre napokkal előbb 
tudja, hogy miből prédikál a következő vasárnap. — Közben 
-exegetál. Csak megértett textusból lehet prédikálni. A meg
értés művelete az exegézis. Ezt mi el szoktuk hanyagolni. Részint 
mert nincsenek megfelelő -segédeszközeink, részben mert nem
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tartjuk feltétlenül szükségesnek. Az még nem exegézis, ha el
olvassuk a textust egymás után tízszer és törjük rajta a fejün
ket. így támadhatnak bizonyos gondolataink, amelyeket aztán 
belemagyarázunk a textusba, de amelyekről éppenséggel nem 
biztos, hogy az ige objektív értelmét képezik. A textus objek
tív értelmét sokszor nyelvi torzulások, kortörténeti törmelékek 
takarják el szemeink elől. Ezek tisztázása és eltakarítása az 
exegézis. Feltétlenül kell hozzá az eredeti szöveg. Minden for
dítás, még a legkülönb is gyengítés, értelmezés és így sokszor 
rontás. Azért hát vissza az eredeti szöveghez! Kell hozzá egy jő 
bibliai szótár, amely a szavak helyes értelmét és jelentésének 
változatait közli s ezzel gazdag anyagot tár fel. Kell hozzá kom
mentár. A kommentárt nem szabad félreérteni. Nem mankó- 
az, amely helyettünk, hanem munkatárs, aki velünk dolgozik. 
A kommentár elvi leszólása mögött vagy lustaság, vagy lelki 
gőg, vagy komolytalanság húzódik meg, de nem-használása 
mindenképpen kár. Ha az ige fontosságát teljes, félelmetes 
komolyságában látjuk, akkor azonnal megnő szemünkben a 
textus megértéséhez való segédeszközi jelentősége annak a 
kommentárnak, amely nálunknál több világossággal vagy tudás
sal bíró igehirdetők munkája. A jó kommentár megóv a mellé
beszéléstől, a hamis vágányra-siklástól -és a legfőbb prédikátori 
vétségtől: saját gondolataink belemagyarázásától. Már pedig' 
„quod non est is textu, non est in mundo“. — Természetes 
azonban, hogy az exegézis eredménye még nemcsak hogy nem 
kész prédikáció, de nem is mind való prédikáció-anyagnak. 
A feltárt anyagnak sokszor felét sem mondhatom el. Néha több 
gondot okoz az, hogy mit hagyjak el, mint az, hogy mit mond
jak el. A műhelyben forgács, törmelék is van, — azt nem kell 
a kész művel veleadni. Luther kedvenc hasonlata szerint a textus- 
pólya, melyben gyermekként pihen az ige. Hát a pólyát nem- 
kell a legbelső pelenkáig kiteregetni.

Csak megjegyzem, hogy idegen forrásból való kész beszé
deket csupán a kommentár felhasználhatóságának mértékéig- 
ismerhetünk el felhasználhatónak.

Jöhet az alkalmazás. Az igének itt és most való megszólal
tatása. Ehhez ismernem kell koromat — nem könnyű —, nyel
vemet — ez sem könnyű — és gyülekezetemet, — ez a leg
nehezebb. Az igehirdetés eredménye nagyon sokszor fordul meg 
azon, hogy milyen formában s a gyülekezet különleges helyi 
szükségletéhez mennyire alkalmazottan nyújtom a tartalmilag 
megmásíthatatlan, változtathatatlan egy-örök evangéliumot. 
Bizonyos ugyan, hogy az ember mindig és mindenütt ugyanaz, 
a bűn is ugyanaz mindig és mindenütt. De ugyanaz a bűn más 
és más alakban kísérti meg az embert különböző korban és 
helyen. Ez teszi lehetetlenné a sablon-prédikációkat. Ezért nem 
lehet elszónokolni falun a Kapi-, Raffáy- és Türóczy-beszédeket, 
amelyek Győr, Budapest- és Nyíregyháza számára születtek. 
A pastoralis prudenciának egyebek: mellett abban kell érvénye
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sülnie, hogy helyesen és világosan meglássa: milyen igehirde
tésre van szükség az én gyülekezetemben, — itt és most?!

Azt — úgy vélem — valamennyiünknek szem előtt kell tar
tanunk, hogy minél egyszerűbben beszéljünk. Bővebben kell 
mérnünk a tejnek italát. Rengeteg súlyos igazság száll el cikor- 
nyásan fogalmazott, vagy idegen szavak értelmetlenül zúgó 
propellerjén — a gyülekezet feje fölött. Spurgeon mondta 
egyszer: Krisztus Urunk azt parancsolta Péternek: legeltesd az 
én bárányaimat és nem azt, hogy legeltesd az én zsiráfjaimat. 
Mi pedig nagyon sokszor magasra tartjuk az eledelt, mintha 
hallgatóink zsiráfok és nem bárányok volnának. Legyünk tisz
tában azzal, hogy híveink között még városon is sokkal több 
a kicsi bárány, mint a hosszúnyakú zsiráf.

Végezetül leírom, mikor szoktam készülni vasárnap dél
előtti prédikációmra. Tudom, hogy vannak nálamnál sokkal 
gyakorlottabb igehirdetők. Nem is mondom, hogy az én mód
szerem az egyedül üdvözítő.

Sohasem kezdem oratio nélkül. S ha nem tudom is meg
tenni azt, amit az egyszeri lelkész, aki úgy készült, hogy sorba- 
járva a templompadokat, minden ülőhely feljegyzett nevénél 
imádkozott az illető név hordozójáért, — mindig imádkozom a 
gyülekezetért is, amely hallgat majd. — Mindig az eredeti szö
veg alapján készülök. (A héber eredeti mellett kiegészítésül 
kénytelen vagyok a LXX-t is elfogadni eredeti szövegnek.) — 
Megkeresem a textus csomópontjait és tengelyszavait s azokat 
különös gonddal preparálom ki. (Szótárnak ajánlható a magyar 
kiadású Daxer—Kiss-féle kisebb szótár mellett a Bauer-féle 
nagyszótár. Még nagyobb és újabb a Kittel-féle, de nagyon 
drága.) — Gondosan tanulmányozom a kontextusokat és parallel 
helyeket. — Megnézem a szöveget különböző nyelvű bibliákban: 
Vulgata, Luther-szöveg, Menge-biblia stb. Érdemes megnézni 
néhány régi és újabb magyar fordítást is. — Jöhetnek a kom
mentárok. (Az újabb németnyelvű kommentárok közül a követ
kezőket forgatom haszonnal: Ótestámentum: Ottó Weber: Bi- 
belkunde des Altén Testaments, 2 kötet, rövid átfogó. A Die 
Botschaft des Altén Testaments kötetei. Üjtestamentom: Das 
Neue Testament Deutsch kötetei, a Bibelhilfe für die Gemeinde 
kötetei, a Die urchristliche Botschaft kötetei, D. Martin Luthers 
Evangelien Auslegung.) — Ha az exegetikai előkészület alapos, 
akkor a prédikáció leírása és megtanulása annyira könnyű, 
hogy azt, hacsak lehet, mindig megteszem.

A készülés lényege mindenesetre mindig a Szentlélek szün
telen segítségül-hívása. Mert Isten Szentlelkét ezer kommentár 
sem pótolja.

Igehirdetői műhelyem azért hadd legyen a Szentlélek mű
helye:

Szabó József
győri lelkész.
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A parasztpróféta, mint lelkipásztor.
A finn ébredési mozgalmak megismerésével kapcsolatban 

újra és újra előkerül az a kérdés, hogy mi az egyes mozgal
maknak a tanítása. A mi magyar ébredésünkben mindig meg
volt a hajlam arra, hogy tanuljon és felvegye azt, ami jó. 
Éppen ezért az ébredés embereit különösen érdekelte, hogy mi 
az a sajátos, amit az ébredési mozgalmakból tanulhatunk. Soka
kat viszont a magyarországi ébredési mozgalmak nehézségei 
fordítottak Észak felé, hátha onnan kapnak valami világosságot.

A finn ébredési mozgalmak különbözősége abban van, hogy 
a bűn és kegyelem valóságából más és más részletet élnek át 
jobban. Ez nem azt jelenti, mintha a többit elhanyagolnák, de 
egyes vonások jellegzetesen kiemelkednek kegyességükben. így 
érthetjük meg, hogy az egyes mozgalmakban vannak értékek, 
de vannak hibák is. Éppen azért tőlük nem annyira tanításbeli 
értékeket, mint inkább gyakorlati kegyességet és közösségi 
életet tanulhatunk.

Ruotsalainen Pál sem tanításának újszerűségével ébresztett 
és vált a felébredtek vezetőjévé, hanem lelkipásztoroló tanácsai
val, elevenre tapintó találó mondásaival. A felébredtek mozgal
mának ezek adták meg egyéni, egészséges, nyers paraszti színét. 
Az alap ugyanaz. Az evangélium kétezer éves hirdetése. De a 
tanácsok és a személyes, közvetlen lelkipásztorolás új meg új 
színben elevenítik meg. Helytelen volna azonban Ruotsalainen 
Pált másolni és utánozni, abban a hiszemben, hogy ezzel az 
igazi tanítást megeleveníthetjük a ma számára. Még Finn
országban is megüresedik az ébredés, ha ilyen utánzás útján 
próbálják az ébredés lelkét továbbplántálni. Hasonlóan csak a 
felszínen marad és könnyen téves képet alkot az, aki a fel
ébredtek mozgalmában csak a paraszti észjárást és kegyességet 
látja és ezt akarja átültetni. Az ilyen próbálkozás lehet jó 
indulatú, de mindig mesterkélt. Ruotsalainen Pál egyéni lélek
vezető módszerei és tőrőlmetszett, ízes-zamatos paraszti szólás
módjai a szívében és hívő életében gyökereznek. Az elsőt a bűn 
és a kegyelem mély átélése, a másikat saját küzdelmes élete 
teremtette.

Lássunk egy pár példát a parasztpróféta lelkipásztorolásá
ból. Különösen közel álltak hozzá a gyermekek és a fiatalok. 
Mindig megnyerte a gyermekek szeretetét. Játékkal és barát
sággal, derűvel és vidámsággal. De nemcsak játszott velük, 
hanem mindig „valami jó t“ is mondott nékik. Sokan késő öreg
ségükig emlékeznek azokra a tanácsokra, amiket Pál térdén 
ülve kaptak. Egy öreg paraszt így mondja el emlékeit: amikor 
Pál utoljára járt nálunk, nékem, az ajtófélfának támaszkodó 
kis gyermeknek, ezt mondta: „kedves gyermekem, hogy meg 
ne szégyenülj, össze ne zavard a te Megváltód útját!" öreg 
korában is sok mindentől visszatartotta ez az egyszerű mag
vas tanács.
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A nevelésből nem hiányzott a virgács sem. János fiát négy
éves korában igen megverte, mert a macskájukat bántalmazta. 
Soha nem mulasztotta el, hogy a gyermekeket az állatok sze- 
retetére és védelmére ne tanítsa. A parasztpróféta „térden 
és térdelve" nevelte a gyermekeit. 1833-ban egy Mátyás nevű 
fiú felugrott a szánkójára és kétségbeesetten panaszolta el 
nehézségeit. „Tarts ki a szenvedésekben, fiam, ezek alatt szüle
tik az új ember" — volt Pál tanácsa. És ezzel segített a fiún. 
A híres esbo-i esküvőn részt vett egy fiatal egyetemi hallgató 
is. A fiatal diák nagy élénkséggel kísérte a felébredtek veze
tőjének beszélgetéseit. Pál észre vette ezt az érdeklődést és 
azt mondta neki: „Közeledj Istenhez csöndes lélekkel; emlékezz 
erre, csöndes lélekkel!" Még öreg korában is emlékezett erre 
a mondásra, amely egész életére irányítólag hatott. Egy ízben 
arra buzdította az ifjakat, hogy a tapasztaltak és öregek társa
ságát keressék még akkor is, „ha a legalsó lépcsőfokon kell 
tartózkodniok". A fiataloknak az ősi paraszti rend szerint nem 
az asztalnál a helyük, hanem a küszöbön. Mégis keressék ezeket 
az alkalmakat. A keresztyén ember életére vonatkozólag is 
nagyon szerette használni ezt a képet: Jákob létrájának a leg
alsó lépcsőfokát foglald el. Jákob számára megnyílt az ég, de 
az égi lajtorjának az alján volt Jákob. Mint az alázatos maga
tartás kifejezése, igen sokszor szerepel a felébredtek szótárában 
később is a „legalsó lépcsőfok". A tanácsért jövőket mindig az 
elbizakodottságtól féltette és óvta első sorban. Egy ízben egy 
fiatal, Kokkonen Miklós nevű legény tért be hozzá és lelki 
tapasztalatairól áradozott. Pál azonban így forrázta le: „Lép- 
pel és mézzel kerültél az útra, de halzsír és kátrány azon az 
életed". (Az Ür ráédesgette a keskeny útra, de kegyes öntelt
ségével megrontotta új életét.)

Egyszerű tanácsok ezek; a mindennapi életből fakadnak. 
Mégis a léleknek küszködésében döntő jelentőségűek. A föld 
emberének pontos megfigyelése és szemléletes kifejezése adja 
a pompás, zamatos és találó élt. Mint jó emberismerő pedig 
mindig fején találta a szöget. Ez az emberismeret Isten ajándéka 
és az Ür szolgálatában csodákat mívelhet. Nem kell hosszú, 
tekergős, cifra beszéd. Egy-egy jól célzott mondat sokkal töb
bet ér. Pál mindig megkereste azt a fájó pontot az ember lel
kén, melyből a betegsége fakadt. Ebbe a fájó sebbe ütötte bele 
mondatát, mint egy szúró kést és hagyta, hogy a megnyílt 
seben keresztül kifollyék a baj. Utána egy találó mondással 

Eetapasztotta azután a sebet. Mindig szem előtt tartotta: „ha 
másokat tanítasz, ne tanítsd őket hosszú beszédekkel."

Történt egyszer, hogy Pálhoz jött egy magát igen kegyes
nek tartó ember. Nagy kegyességétől szinte már dolgozni sem 
akart. Amikor elkezdett beszélni lelki dolgokról, Pál nem 
hagyta abba a szántást. A kegyeskedőnek mellette kellett buk
dácsolnia a barázdában. A kegyes ember korholta is Pált, hogy 
amikor lelki dolgokról beszélgetnek, ő hívságos földi dolgok-
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bán töri magát. Ettől kezdve Pál egy szót sem szólt hozzá 
többet és csak csendes derűvel nézte, hogy hogyan bukdácsol 
kegyes vendége a rögökön. Végül is a kegyeskedő abba
hagyta a hiábavaló kísérletet. Mikor hazamentek, megszégyenülve: 
vallotta be, hogy igaza volt Pálnak. Megvan az ideje a munká
nak és megvan az ideje a lelki beszélgetésnek. A kegyesség pe
dig nem mentesíti az embert a munkától. Bizony Pál keresztül 
látott az emberén és mindig tudta, hogy hányadán áll vele.

Egy ízben bűneit sirató asszony jött hozzá. Pál azt kér
dezte: „Olyan nagyok-e a bűneid, mint ez a ház?“ Amikor az 
asszony azt válaszolta: nem jó ilyen kérdéssel játszani, Pál az
zal vigasztalta: „Nem lehet a pokolba ilyen nagy bűnbánat-teher- 
rel bejutni, mint a tied, mert a pokol kapuja kicsiny." De más
kor, amikor valaki a bűnt lekicsinylette, ugyancsak megkapta 
a magáét: „Bizony a pokolba beférsz így is, mert elég nagy 
a lyuk.“

Mint paraszembernek, az volt a szokása, hogy kérdések 
útján kiismerte előbb az emberét. Ha valaki elégedett volt ke
gyességével és lelki tapasztalataival hozakodott elő, Pál mind
addig nem beszélt vele komolyan, míg meg nem ismerte véleke
désének az alapját. Természetes, hogy ez nem mindig sikerült és 
nem ment mindig símán. Oka ennek rendszerint a kérdező hamis
sága és önismeretének, nem-különben az alázatosságnak a hiánya 
volt. Gyakran azonban oka volt a kudarcnak Pál kíméletlen be
szédmodora is. Sok túlfinomult, érzékenykedő megbotránkozott 
az öreg paraszt egyenes vágású, szögletes szavain. Egy kis példa: 
Kuopioba igyekszik Pál. Két asszony kíséri, akik igen kegyes 
hírben állottak. Pál észrevett bennük valami rejtett lelki gőgöt. 
Mikor kéz a kézben leányok és legények jöttek velük szembe, 
Pál odakiáltott nekik: „Héj legények, cseréljünk szeretőket!" 
Pál egyik kísérője nagyon zokon vette ezt a tréfát, a másik 
azonban elértette. Hamis minden hívőség, amely lelki gőggel 
jár. Hisz akkor oda a különbség a hívő és a világ gyermeke 
között. Megérthetjük Pál drasztikus eljárását, ha sokszor nem 
is helyeselhetjük. A lelki gőgben és elbizakodottságban lévőknél 
eredményt érhet el, de a világ gyermekeinél sokszor az Isten 
és világ közötti határ elmosódásához vezetett az ilyen tréfálkozó 
beszéd. Maga is tudta ezt, és nem egyszer őszinte bűnbánattal 
vallotta be helytelen eljárását. A jó ebben az, hogy amilyen 
kíméletlen volt másokkal szemben, ha lehet, magával szemben 
még kíméletlenebb volt. Lelki elbizakodottság és gőg sokszor 
kínozta őt is, öngúnnyal és tréfával beszélt erről, hogy pelen* 
gérre állítsa magát. Saját bűneit jól ismerte. Az egyik közös
ségnek így ír levelében: „Vigyázzatok nagyon, hogy a kapzsi
ság és pénzéhség rabjai ne legyetek. Én rabja lettem és Isten 
úgy büntetett, hogy elvette János fiamat." Lelkipásztorkodása 
tehát nemcsak másoknak szólt, hanem elsősorban maga-magának.

Röviden azonban rá kell mutatnunk Ruotsalainen lelkipász
torolásának alapjaira is. Sokan akarták és akarják utánozni
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lelkipásztorolását. Azonban a kellő alap nélkül, az ilyen munka 
silány utánzat. Az alap pedig egyes egyedül az üdvösség aján
dékának az átélése. Csak a Krisztusban megújult ember láthat 
világosan a lélek sötétségében. A Krisztusban újjászületett élet 
tehát a lelkipásztorolásnak az alapja. Ahol pedig ez megvan, a 
Lélek magától végzi el munkáját, ami mindig egyszerű, egyéni 
és utánozhatatlan.

Pál lelkipásztorolásának ereje az volt, hogy egyformán hitt 
Isten fenyegetéseiben és ígéreteiben. A világ szerint vélekedő 
ember, ha meg is ragadja a hit, könnyen hisz az ígéretekben* 
de megkíséreli elfelejteni az igazságos ítéletet. Pál éppen ezért 
nem akarja elsietett vigasztalásokkal kiemelni a felébredt em
bert a „szomorúság házából11, ahová Isten vitte. Amikor a bűnös 
látja feje felett Isten haragját és tudja, hogy ő a keresztség 
szövetségének a megtörője, nem kell-e minden vád alatt össze
történ az Ür előtt állnia mindaddig, míg csak bensőleg bizo
nyosságra nem jut, hogy számára is van kegyelem?11 Isten előtt 
megalázkodva világosodik meg a bűnössége és nemcsak a bűnei. 
Lelkipásztorkodásában az lebeg szeme előtt, hogy az Ür hogyan
bánik Jobbal. Nem siet megvigasztalni. A vígasztalás csak ak
kor jöhet, amikor a megpróbáltatás elvégezte munkáját.

Lelkipásztorkodásában fontos a mindennapi megtérés hang- 
súlyozása. Luther szavait igen komolyan vette: „hogy a ben
nünk lévő óember naponkénti bűnbánat és töredelmesség által 
vízbe fojtassék és meghaljon minden bűnnel és gonosz kíván
sággal együtt, és viszont naponként új ember jöjjön elő és 
támadjon fel, aki Isten előtt igazságban és tisztaságban örökké 
éljen.“ Az írás szavai: „Te éretted öletünk mindennap11; az Isten 
szerinti áldozat: „a megtört szív és szomorodott lélek, amit az 
Ür el nem vet11; és a többi számára mindennapi táplálékot jelen
tettek és a naponkénti bűnbánat és megtérés útjára vitték.

Nem nagyon vigasztalan ez a kegyesség? Nem hiányzik-e 
ebből az evangélium? Hol van az újjászületett keresztyén em
ber állandó öröme? A keresztyén ember örül a megváltásnak. 
De ez a kettő egyáltalában nem áll ellentétben egymással. A 
bűntudat, a bűnösségünk feletti kétségbeesés egyenesen hozzá
tartozik a megváltás felett való örömhöz. Luther ezt így mondja: 
ha magamra tekintek, kétségbe kell esnem, de ha Istenre tekin
tek, csodálatos bizakodás töltheti el a szívemet. Pál apostol 
kétségbeesett kiáltása: „Kicsoda szabadít meg engem a halál 
testéből11, — szorosan összetartozik a boldog bizonyságtevéssel: 
„Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által.11 A fel
ébredtek mozgalmában, a parasztpróféta életében, csodálatosan 
visszhangzik az, amit Luther Spenleinhez írt levelében olyan 
találóan szólaltat meg, a fiducialis desperatio, a bizakodó két
ségbeesés.

A keresztyén élet kísértések között folyik; Történnek és 
történtek tévedések az ébredési mozgalmakban is. Sőt még tév- 
tanok is felburjánoztak nem egyszer. De minden emberi nyomo
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rúság fölött diadalmaskodik az Ige. Az Ige az egyetlen, ami útba
igazít, ha Isten Lelkét segítségül híva hallgatják. Pál személyes 
és közösségi lelkipásztorolásának ez a titka: a biblia alázatos, 
éhező olvasása és a Szentlélekért való könyörgés.

Szenczy Gábor
nagytarcsai lelkész.

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

Kemény Lajos.)
(Második befejező közlemény.)

Hogy az egész lelkészválasztási eljárás mennyire kisebb-nagyobb 
teendők halmazából áll, jellemezni lehet azzal, hogy a lelkészválasztás során 
•az esperes intézkedési jogát és módját megszabja 29 esetben. Ezenfelül 
az egyházmegyei elnökség intézkedik 15 esetben. A püspök 20 esetben. 
Az egyházkerületi elnökség 11 esetben és végül az egyházmegyei és kerületi 
presbitérium 1—1 esetben. Nézetem szerint az eljárás egyszerűsítésére 
vezetne és a lelkészválasztás közigazgatási jellegének is jobban meg
felelne, ha az ügyeket intéző esperes, aki egyébként az egyházmegyei 
•elnökségnek egyik tagja, csak egészen indokolt esetben intézkednék az 
egyházmegyei elnökség másik tagjával együtt. Tehát a 29 : 15 intézkedési 
esetben csökkenteni lehetne az egyházmegyei elnökség intézkedési lehe
tőségeit, ami az eljárást csak gyorsítaná. Ugyanezt kellene keresztülvinni 
a püspök és az egyházkerületi elnökség 20:11 esetében. Ezekre nézve 
•a részletes tárgyalásnál fogom megnevezni azokat a szakaszokat, ahol cél
szerű volna változtatni.

A lelkészválasztási eljárás egész lefolyása a megüresedéstől a be
iktatásig általában ugyanolyan menetű, mint a jelenleg érvényben lévő 
szabályzatban. Éppen ezért csak azokra a pontokra térek ki, ahol jelentő
sebb eltérés, vagy valamely a szöveggel szemben eltérő javaslatom van.

Az I. fejezet 7. §-a így szól: A lemondást írásba foglalva az egyház- 
község közgyűléséhez és annak útján az espereshez kell benyújtani. 
Javaslom a következő fogalmazást: A lemondást írásba foglalva és az 
 egyházközség közgyűléséhez címezve az espereshez kell benyújtani.

Az V. fejezet bemutatkozó szolgálatról szól az eddigi próbabeszéd 
és próbaszónoklat helyett. Ezt az új fogalmazást helyesnek tartom, éppen 
ezért az I. fejezet 10. §-ában, valamint később is mindenütt, ahol nyilván 
tévedésből megmaradt, próbaszónok és próbaszónoklat helyett bemutat
kozó, illetve bemutatkozó szónoklat kifejezés használandó. A 10. § utolsó 
bekezdésében egyházmegyei elnök helyett esperes. 11. § 2. bekezdésében 
szintén.

A 12. § d) pontjának 5. sorában íráshiba javítandó („csak" szó tör
lendő).

Ugyanezen d) pont 4. bekezdésében javítandó „az illetékes esperesek 
hozzájárulásával" helyett „az illetékes esperesek előterjesztésére".
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Ugyanezen d) pont utolsó mondata stilárisan így javítható: Az álta
luk végzett egyházi cselekmény után a stóladíj őket illeti.

A 14. §-ban egyházmegyei elnökség helyett esperes teendő. Egy
szerűsíti az eljárást. A 15. § utolsó bekezdésében szintén.

A II. fejezet 23. §. Egyházmegyei elnökség helyett esperes teendő.
III. fejezet 24. §-ában a bekezdések, tekintettel a sorrendi fontosságra* 

betűvel jelölendők. A 25. § első sorában stiláris javítás szükséges.
A 26. § szerkesztési szempontból átdolgozandó a következőképpen:
„Ha a püspök nem állapította meg a választhatóságot, vagy ha a 

meghívandó lelkész a nyilatkozatra megszabott időben tagadó választ 
adott, vagy egyáltalán nem válaszolt, az esperes újból presbiteri ülést 
hív egybe, amely ülés szintén a 24. § rendelkezései szerint határoz arra 
nézve, hogy esetleg újabb személy meghívását kezdeményezze.

Ha a püspök ebben az esetben sem állapította meg a választható
ságot, vagy ha a meghívandó lelkész ebben az esetben is tagadó választ 
adott, vagy egyáltalán nem válaszolt, végül ha a választó közgyűlésen a 
szavazatok többségét nem nyerte el, az esperes az állásnak pályázat útján 
való betöltése iránt intézkedik."

A IV. fejezet 27. és 28. §-ában, — amennyiben az egyházközségek 
osztályozására vonatkozó 4. § kiesik — törlendő mindkét paragrafusban 
az e) alpont, — valamint a VI. fejezet 33. §-ban a d) pont 2. bekezdése.

A VI. fejezet 30. §-ában, valamint a VI. fejezet 34. § utolsó mon
datában az egyházkerület elnöksége helyett a püspök teendő. Ennek meg
felelően a 36. § 3. sorában és utolsó mondatában, valamint a 37. §-ban is. 
Itt ugyanis a kizárási esetek teljesen részletesen fel vannak sorolva, így 
csak alkalmazni kell.

A 37. § 4. sorában, ahol arról van szó, hogy vizsgálatot kell indí
tani az olyan jelölt ellen, aki megválasztása érdekében korteskedik, be
szúrandó: „vagy az ő tudtával és hozzájárulásával mások korteskednek".

Ugyanezen § 2. bekezdésének 2. mondata a következőképpen változ
tatandó: „Ide vonatkozó határozatát, amelyet 8 nap alatt köteles meg
hozni és amely ellen fellebbezésnek helye nincsen, az egyházkerületi pres
bitérium legközelebbi ülésének bejelenti."

38. § 1. bekezdésében (jelölő közgyűlés) esperes és püspök teendő.
A 39. § 2. bekezdésének utolsó sora így változtatandó: „Az esperes 

javaslatára helyettes lelkészt küld ki."
A VII. fejezet 42. § b) pontjának végére teendő „akkor is, ha azok 

nem az anyaegyházban, hanem a leányegyházban, fiókegyházban vagy 
szórvány-területen laknak".

Az 55. § rendelkezését, hogy szavazategyenlőség esetén sorshúzás 
dönt, nem tartom a lelkészválasztás méltóságával összeférhetőnek. Kellene 
valami más módot keresni, pl. döntsön a magasabb szolgálati idő, vagy 
magasabb tudományos képzettség. E kérdést a konferenciának megbeszé
lésre ajánlom.

Az 57. § b) pontjában meggondolandónak tartom az eddigi rendel
kezés megtartását. A jelenleg érvényben lévő szabályrendelet szerint a 
díjlevelet, a meghívólevelet és a választási jegyzőkönyvet egy 6 tagú 
bizottság írta alá. Ez a mostani tervezet a bizottság számát négyre csök
kentette. De még mindig megmarad a lehetősége annak, ami többször
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meg is történt, hogy a választás eredménye kihirdetésekor a megbízottak 
egy része megtagadja az aláírást. Ez a szakasz kimondja, hogy az alá
írások megtagadása a választás érvényét nem érinti, de akkor miért ren
deli el? Nézetem szerint elegendő, ha a négy közgyűlési tag kiküldése 
elmarad és a meghívólevél, díjlevél és a választási jegyzőkönyvet az egy
házmegyei elnökség, a helyi felügyelő, gondnok és jegyző írják alá, ezen
felül a jegyzőkönyvet a hitelesítők. Ez esetben a 44. § c) pontja kimarad.

A 60. § a missziói egyházközség lelkészválasztásáról szól. Az új 
Egyházi Törvény 40. §-a szerint a missziói egyházközség lelkészét — a 
püspök által az egyházmegyei elnökséggel egyetértve kiválasztott jelöltek 
közül maga választja. A tervezet azt a téves következtetést vonja le, 
hogy a meghívásra vonatkozó fejezet nem nyer alkalmazást, holott két
ségtelenül módjában van a missziói egyházközségnek a jelöltek egyikét 
meghívni. Ezért a § utolsó bekezdése így változtatandó: „A missziói egy
házközség lelkészi állásának betöltésénél ezen szabályrendeletnek a jelö
lésre vonatkozó VI., a bemutatkozó szolgálatra vonatkozó V. és a meg
hívásra vonatkozó III. fejezete megfelelően alkalmazandó."

A VIII. fejezet 62. §-ának szövegében gyülekezet helyett mindenütt 
■egyházközség teendő.

A XI. fejezet 79. §-ában a kongrua kérésének a beiktatástól szá
mított 30 napi határidejét 15 napra leszállítani, az esperesi felterjesztés 
idejét pedig 14 napról 8 napra leszállítani javaslom. (A II. függelék ugyanis 
a M. E. rendelet alapján azt kívánja, hogy a püspök a kongruás állá
sokon a személyváltozást mielőbb, a korpótlékigényes állásokon pedig 
egy hónap alatt bejelentse.)

Üj rendelkezés van a 81. §-ban. Az új lelkészt csak akkor lehet be
iktatni, ha előzőleg, vagy legkésőbb egyidejűleg benyújtja felvételi kér
vényét a lelkészi nyugdíjintézethez, amennyiben annak még nem tagja. 
Ez a rendelkezés helyes.

A 101. § így javítandó: „A helyettes lelkész javadalmát az esperes 
elnöklete a la tt. . .  stb.

A 108. §-ban e szavak törlendők: (Első alkalmaztatáskor) „valamelyik 
egyházközségtől. . . “

A XV. fejezet 109. §-ban az utolsó mondat így javítandó: „A díj
levelet az esperes és a püspök megerősíti."

A 123. §-ban az „utólagosan" szó törlendő.
Rá kell még mutatnom arra, hogy a rendes lelkészi állás betöltésé

nek határideje egy félév. A tervezetben kiszabott és meghatározott külön
böző határidők összege a legegyszerűbb meghívás esetén is eléri a három 
hónapot. Sikertelen meglhívási kísérlet, majd pályázatkiírás esetén még 
komplikációk nélkül is kijön a hat hónap. Ezért javasoltam néhány helyen 
az egyes határnapok leszállítását.

Értékes, szükséges és hasznos újítás a tervezetben az, hogy a füg
gelékben a lelkészi állással kapcsolatos jövedelmekre nézve rendeleteket 
közöl, amelyek az idetartozó teendőket is tartalmazzák. Az I. és II. függelék 
az új lelkészi állások kongrua szempontjából való elismeréséről és korpót
lékról szólnak. A III. függelék a lelkész-özvegy és kiskorú árvák részére 
járó kiegészítő államsegélyekről szól. A IV. függelék a stóladíjak beszá
mításáról az állami fizetés kiegészítés szempontjából. Az V. függelék a



321

kongruás lelkészi állások jövödelmében beállott változások bejelentéséről. 
A VI. függelék a lelkészi jövedelem csökkenése bejelentéséről. A VII. 
függelék a kongruaigénylés bejelentésének határnapjáról, valamint arról 
az esetről, ha a megválasztott lelkész eddig nem kongruás lelkészi állás
ban volt. A VIII. függelék a nyugdíjintézetbe való jelentkezésről. És végül 
a IX. függelék a lelkészi illetményt kiegészítő járandóságok jelenleg érvé
nyes utalványozási feltételeit közli. Ezek a tájékoztatások is hálára kötele
zik a lelkészeket a tervezet készítői: Zongor Béla és dr. Bertha Benő iránt. 
Kívánatosnak tartom azonban, hogy a szöveg között, néhol az illető sza
kasz közepén lévő az a megjegyzés, hogy erre vonatkozólag melyik füg
gelékben van részletes utasítás, vagy zárjel között és eltérő betűvel, vagy 
csillag alatt az oldal alján közöltessék és nem a szabályzat szövegén belül.

(Jegyzet. A MELE konferencia az előadó javaslatait elfogadta s így 
az egyházközségek osztályozása ellen foglalt állást. Az 55. § sorshúzási 
rendelkezése helyett a szolgálati idő tekintetbe vételét látná helyesnek. 
Kifejezte azt a kívánságát, hogy a meghívás meghiúsulása esetén is tétes
sék lehetővé, hogy a jelöltek névsorából is meghívható legyen valaki, ha 
időközben a közvélemény ebben az irányban kiformálódott.)

Összekulcsolt kézzel.

Az egyház ősi ko llekta-im ádságai.
(Folytatás.)

57. Szentháromság ünnepe után VII. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged; ajándékozd nekünk kegyelmesen mindenkor 
Szentlelkedet, hogy azt gondoljuk és cselekedjük, ami helyes, 
—  hogy akik Nélküled el nem lehetünk, akaratod szerint élhes
sünk; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a 
Szentlélekkel, stb., ámen.

58. Szentháromság ünnepe után VIII. vasárnapon. — Urunk, 
hallgasd meg kegyelmesen a Hozzád esedezők könyörgését: és 
hogy teljesíthesd óhajtásunkat, engedd azt kívánnunk, ami Ne
ked tetszik; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled 
és a Szentlélekkel, stb., ámen.

59. Szentháromság ünnepe után IX. vasárnapon. — Isten, 
ki mindenható voltodat leginkább könyörületességgel és irgal
massággal mutatod meg: sokasítsd meg rajtunk irgalmasságo
dat, hogy ígéreted elnyerésére törekedjünk és a mennyei ja 
vaknak részesei lehessünk; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad 
által, aki Veled, stb., ámen.

60. Szentháromság ünnepe után X. vasárnapon. — Minden
ható, örök Isten, akinek túláradó szeretete messze felülmúlja 
a Hozzád esedezők érdemét és óhajtását: áraszd reánk irgal-
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másságodat, engedd el, amitől lelkiismeretünk retteg és add 
meg, amit imádságunk remélni se mer; a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

Dr. Jánossy Lajos 
egyetemi ny. r. tanár..

Szószéken.

Szenthárom ság utáni 7. vasárnap.
Délelőttre. — Zsolt. 85, 8—14.

Szövegm agyarázat.

Nincs űr a fohász és a beteljesedés között. A 8—10. vers imperatí
vuszai után a bekövetkezett tények kijelentő módja következik (11—14. v.). 
Aki kéri a kegyelmet és a szabadítást, azonnal túlömlő gazdagságban 
nyeri el, amit csak megközelítő gyarlósággal tudott imába foglalni.

Nem véletlen az, hogy a héber imperfektum, vagyis a jelen idő 
ugyanazon alakja, egyben a jövőt is jelöli. Mert míg egyrészt a kegyelem 
ereje a jelenben is megvan, teljes hatalmában csak az ítélet napján bon
takozik ki. Ez az igealak különben a mi magyar nyelvünknek sem 
idegen: „hűség sarjad a földből" annyit is jelent, hogy fog sarjadni. Az 
Isten igealakja ez, melyből hiányzik az idő. „Az Isten országa tibennetek 
van!“ (Lukács 17, 21.) „Jöjjön el a te országod." (Máté 6, 10.) A mi szö
vegünkben is perfektumok és imperfektumak váltják egymást, melyek 
egyszerre jelentik a jelent és a jövőt. Máris itt van az Isten országa, tel
jességében azonban még ígéret.

A LXX-val egyes kéziratok a 9. versben „hogy vissza ne térjenek 
a bolondságra" helyett „és azokhoz, akik szívüket hozzá fordítják" olva
sást tartalmazzák. Ügy látszik elsőre, hogy jogosan. A „bolondság" meg
bontani látszik az Isten békességes akaratának összhangját. Ez az egyet
len negatív előjelű lelki sajátosság. A szabatos kereteket kedvelők méltán 
állapítják meg, hogy nem illik az összefüggésbe. Csakhogy az Isten igéje 
világosan és kendőzetlenül látja az életet és tudatosan iktatja ide így 
— esetleg harmóniát bontóan — az Istennel ellenkező magatartást is. 
Mi a Luther és Károli fordításában meglévő szöveget fogadjuk el.

Nem hiába használja a szót a zsoltáríró. Nevén nevezi a békétlensé
gek, bűnök, hűtlenségek, irgalmatlanságok forrását. Mert bizony bolond
ság az. Bűn és bolondság kéz a kézben járnak. Világos tehát, hogy ön
ámítás az, amikor a bűnt szemességnek, agyafúrtságnak, vagy okosságnak: 
tüntetik fel. önámítás a könyvek, bölcseleti munkák, tudományos érteke
zések, amelyek ragyogó rendszerek eresztékeibe rejtik a végső balga
tagságot, mely azt mondja, vagy legalább is úgy viseli magát: „Nincs 
Isten.".

Mert nem elég tudni, hogy van Isten. A hitbe mélyülő Isten-tudat 
soha sem elégszik meg az ismeretek nyugvó állapotával. Akaratlanul ia,
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magától értetődően izmosul cselekvéssé, kereséssé: „Keressétek először 
az Isten országát és annak igazságát" (Mt. 6, 33.). Akiből hiányzik ez a 
kutatási vágy, az hiába gondolja a legszebbet, cselekvésével, a bűnnel, 
tagadja Istent. Irgalmatlansággal, kegyetlenséggel, háborúval nem lehet 
megtalálni az Isten országát.

Az evangélium népének nem az a fontos, hogy pillanatnyilag mit 
tesznek a milliók, mit kezdeményeznek és min pusztulnak el. A fontos 
csak az, hogy az evangélium népe el ne szakadjon az Isten félelmétől és 
hallja az Isten szavát, mely békességet szól.

A lét puszta ténye érték. Sőt indítás. Ha van Istenben gazdag élet, 
akkor a válság idején lesz a megtántorodott embermillióknak hová for- 
dulniok s eltanulják az imádságot: „Mutasd meg nékünk Uram a te ke
gyelmedet és a te szabadításodat adjad minékünk!" Megtanulják, hogy 
az Isten kegyelme és szabadítása nélkül nincs békesség. Elemi döbbenettel 
látják, hogy amire ők emberöltők óta törekedtek, a szabadság és igazság, 
a béke és hűség, itt készen várja őket, csak el kell fogadniok. A válságos 
idők nagy megismerése ez.

Igehirdetés.

Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten.
1. Békességet és
2. dicsőséget.
Korunkra jellegzetesek a tömeggyűlések. Az ünnepléseket 

a koreszme körül ma már nem elzárt ajtók mögé tagolódó egy
ségek végzik. Nem a család meghitt melegébe telepszik a min
denkori öröm, hanem a terek és beláthatatlan csarnokok tér
ségét sajátítja ki. Vájjon mi késztet arra százezreket, hogy 
tolongó tömeggé színtelenedjenek?

A lényeg azonban mindmáig ugyanaz marad. A karácsonyi, 
vagy húsvéti család összetalálkozása élményt jelent. Azért siet 
haza a távolba szakadt sarj, mert tudja, hogy a családi együtt- 
létben kap valamit. Kifejezhetetlen ez a valami. Annyit azonban 
állíthatunk róla, hogy általa „igazság és békesség csókolgatják 
egymást.” A mában ébredő új életmódozat ezt a valamit már 
másképpen keresi. Hasonló és legalább közeli gondolkodást, 
érzést kíván maga köré. Az egyén egyazon fölfogású mind szé
lesebb embergyűrű középpontjában érzi csak magát biztonság
ban. Csak az nyugtatja meg, ha ezerek ajkain duzzad megre
megtető kiáltássá az, amit a lelkében melenget. Ezen a meg
nyugváson kívül az embertömeg gazdagítja is. Hőssé avatja. 
S ezáltal azt hiszi, a legnagyobbat érte el.

Vitathatatlanul a rádió is közrejátszott. A család magába 
zárkózott apró szigeteit beszervezte a nép, a nemzet életébe. 
Ma a csendbe különült lakások is együtt izzanak az utca lángra- 
gyúlt tömegével. Ma az otthon ülők együtt lelkesülnek a köz
terek szónokaival s a honmaradt együtt győz az arcvonal kato
nájával, vagy vele esik el.
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És ma nemcsak az arcvonal katonáit kell lelkesíteni. Az ott
honmaradottakat is. Ma mindenkinek ugyanarra van szüksége, 
amit a harcosoknak mondanak. Sőt hallani mindenki akarja a 
vezetők jelszavát, amivel győzelemre szólítanak. Minden el
csendesül, amikor a sorsdöntő órák izgató pillanataiban az or
szág feje kijelenti, mit határozott s mit akar tenni.

A nemzetnek nincs olyan tagja, amelyik ne lesné lélegzetét 
visszafojtva, vájjon hogy szól a döntés? Nincsen senki sem, aki 
ebből a láthatatlan, de delejes és szétzúzhatatlan körből ki tudna 
kapcsolódni. Emlékezem. 1938. november 2-ának estéjére. A 
nemzet határokon innen és túl ott várakozott a rádió előtt. Mi 
lesz? Béke, vagy háború? S hogy vártuk mi Kassán, vájjon ott 
leszünk-e mi is a felszabadult városok sorában?

Ezek az órák járnak most eszemben. Most, amikor orszá
gok nőnek és enyésznek el, amikor a népek nagy csatája dúl, 
amikor értékek semmizik ki egymást, most korszerű a 85. zsol
tár. Van valami, semmivel sem helyettesíthető, örök és a lélek 
legbensőjét megrázó igény abban, amikor a világ Ura szólal 
meg. Ha az országok urai elmondták a magukét, ha megtették 
azt, ami tőlük tellett, ha vérfürdőkön és hullahegyeken gázoltak 
keresztül, ha talaját vesztette minden, ami a koreszmével szembe 
mert szállni, ímé megszólal Ő. Van-e, aki fölfigyel az ő vég
zésére? Van, aki őt elismeri, aki a Szentírás hídján átmegy 
őhozzá és belekapcsolódik az őt félők egyetlen győztes sere
gébe.

Van! Azért jöttünk itt össze az ő hajlékában, hogy a dön
tését hallgassuk meg. Vájjon fölírja a mi önfeledkezéseinknek 
csarnokában is a „Mene, tekel ufarzin“-t? Vájjon vízözön, vagy 
kénköves eső, a Jelenések jajszavai hömpölyögneg-e végig raj
tunk? Vagy szivárvány gyullad ki az égen, a kereszt alakja: ,,E 
jelben győzni fogsz!"

„Hadd halljam meg: mit szól az Ür Isten!" Igen, a zsoltár
író tudni akarta és tudni akarta Izráel népe és tudni akarjuk 
mi is, mit szól az Ür? S ha mi megszoktuk, hogy újabban tar
tományokban, népekben és országokban gondolkodjunk, az 
Isten örök végzése mai napig sem változott. Isten békességet 
szól az ő népének. Szabadítása közel az őt félőkhöz. Nagyobb 
az öröm a mennyben egy megtérő bűnösön. Isten most is sze
mélyesen gondol az ő népére. Számon tart egyenként mindenkit. 
A dúló háborúk, kegyetlen és leláncolatlan szenvedélyek korá
ban ő békességet szól.

A zsoltárból a békesség üzenése terül el a világon. A há
borúk és gyűlölködések idején. Sőt éppen most. Hogy meg
lássa a világ a maga balgatag voltát. Hogy rádöbbenjen min
denki a bolondságra, amely megejtette. Hiszen a gyűlölködések, 
háborúk és minden, ami ezzel összefügg: az Isten megvetése, 
ünnepnapjainak kirekesztése, az új szellemi bálványok, a negye
dik parancsolat lázadó szétrobbantása, gyilkolás, paráznaság,
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tolvajlás és gonosz kívánságok, egy szóval, szeretetlenség, ez 
mind bolondság. Bolondság az ember részéről, boldogsága, 
élete, jövője szempontjából. De az Isten előtt több mint köny- 
nyelműség. Sokkal súlyosabb. Előtte bűn mindez és hitetlenség.

Ebből az állapotból vágyakozik a zsoltáríró szabadulás 
után. Látni akarja önmagában az Ür kegyelmét. Már megtapasz
talta, milyen erők szabadulnak föl, amikor az Isten hallatja sza
vát. Az ő szava nem puszta beszéd, hanem ige, mely egyidejűleg 
cselekszik is, segít.

Mert a békességre föl kell szabadítani a bolondság állapo
tából. Kiemelni az embereket a könyörtelenség és kegyetlenség 
önmagát emésztő kínos és reménytelen világából az irgalmas
ság és hűség világába, hogy békesség legyen. Ebben az első 
világban nincs, aki fölfogja, hogyan lehet megbocsátani, vagy 
a megbocsátásban örömöt lelni; abban az első világban nem 
fogják föl, hogyan hozhat megelégedést az önfeláldozás és a 
lemondás; abban az első világban nincs, aki elismerje, hogy 
rab, hogy húsába metszenek bűneinek kötelékei. Ki lehet lépni 
abból az első világból. El kell temetni a régi vágyakat, hogy 
elértéktelenedjenek és lesorvadjanak. S ezt a munkát végzi az 
Isten Igéje. Megszabadít. Békességet szól az ő népének, vagyis 
azoknak, akik az Istenben látják a világ Urát. Látszólag csupán 
szemléleti különbséget mutat a kettő. Az egyik az emberek kö
zött keresi a leghatalmasabbat s annak szavára ügyel, a másik 
tudja, hogy Istené az ország és a hatalom s ezért csak reá figyel. 
Látszólag csak fölfogásbeli különbség a kettő s mégis az egyik 
hűtlenség, hazúgság, csalás, gyűlölködés, háború, bűn, bolond
ság, a másik pedig irgalmasságra, hűségre, békességre való szó- 
lítás és szabadulás. Az Isten végtelen kegyelme.

Ami az embernek igazi békességet és boldogságot jelent, 
az az Istennek dicsőség. Istent csak békességgel lehet szolgálni. 
Ezért nincsenek szent háborúk. A középkor eltévesztette az 
Isten szavát. Borzalmas félreértéssel sülyedt az Isten országának 
vérrel szennyezett meggyalázásába. Tűzzel és vassal indult a 
Szentföldre, hogy a Krisztus nevében keresztes hadjáratot foly
tasson. De a vérrel itatott két évszázad eredmény helyett csak 
romlást hozott s vajmi kevéssé művelte az Isten országát. 
Az utána következő hasonló hadjáratok még kisebb eredmény
nyel jártak, különösen, amikor a kínzást és a gyötrést a keresz
tyének között a hit cselekedetének, „autó da fé“-nek nevezték.

Az Istennek dicsőségét nem lehet másképen művelni, csak, 
ha a régi világból új világba ragad magával az ő igéje. Ha 
miáltalunk és mibennünk irgalmasság és hűség összetalálkoznak, 
igazság és békesség csókolgatják egymást. Isten bölcsessége az, 
hogy ezek mind összetartoznak. Ő művel mindent, de miénk a 
kérés: „Hadd halljam meg: mit szól az Ür Isten!" S drága, ha 
meghalljuk, mert íme békességet és igazságot szól. Ámen.
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Vázlatok ;

Az erkölcsös élet Isten kegyelme, mely fölszabadít

1. békességre,
2. irgalmasságra,
3. hűségre,
4. igazságra.

Isten kegyelmét az én
1. békességemben,
2. irgalmasságomban,
3. hűségemben,
4. igazságomban mutatja meg.

Isten békességre szólít, melyben
1. minden bolondságtól megszabadít,
2. minden dicsőségre elvezérel.

Isten félelme a bölcseség kezdete.
1. A bolondságot leleplezi
2. A dicsőséget fölfedi.

Isten kegyelme megszabadít
1. a bolondságtól,
2. a békességre.

Délutánra. — Csel. 6, 8—15; 7, 55—59.

Mily drága kincs az, amikor valaki szívből tudja énekelni 
azt a"mi szép énekünket: „Mind jó, amit Isten tészen, Szent 
az ő akaratja.1' Aki az Ínségben nem csügged el, aki el tudja 
mondani Jóbbal: „Az Ür adta, az Űr vette is el. Áldott legyen 
az Űrnak neve!11, aki el tudja mondani Chrysostomus-szal: 
„Mindenért Istennek legyen dicsőség!11

Nagy kincs ez, mert nem akárki mondhatja el. S nem is ér 
az semmit, ha* csak utánuk ismételjük. Nem aranykeretben fog
lalt kijelentések a fontosak, hanem az, ami erre késztet. A meg
próbáltatás óráiban csak az képes megállani, aki a szenvedésben 
nem a szenvedést érzi, hanem az Isten dicsőségét látja. Nem arról 
van itt szó, hogy elismerem-e az Istennek hatalmát és teljessé
gét, hanem, hogy ő megvilágosít-e, vagy nem.

Istvánnal nem bírnak ellenfelei. Hiába vetekszenek vele. 
Minden igyekezetük meddő maradt. Már-már szégyenükén kell 
elvonulniok. Azonban van a világ tarsolyában is fegyver, amivel 
csak ő élhet és amit nem is késik alkalmazni: a csalárdság. 
„Felbujtottak valami embereket, hogy azok hamis vádakkal 
illessék. A világ nem riad vissza az ilyen módszerektől. Ámde 
Istvánnak nem borul lángba az arca, nem bizonykodik, nem
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átkozódik. Higgadtan mondja el azt, amire a Lélek készteti. 
És az arca elváltozik. Nem a tehetetlen indulat, nem a sértett 
önérzet, nem az igazát feldúltan és méltatlankodva hangoztató 
keserűség szólal meg itten. Az ő arca mást sugároz. Olyan, mint 
egy angyalé. Ez a válságos pillanatok első ismertető jele.

De van egy másik is. A csalárdság nem nyugszik meg. Ahol 
az érvekből kifogy, ott a durva és kegyetlen elvakultságba 
csap át. Ügy látszik, hogy itt is a gonoszság győz. De a dühtől 
sarkalt és vérbeborult szemű tömeg nem látja azt, amit István 
lát. Mert íme, megnyílnak az egek és ott áll az ember Fia az 
Isten jobbja felől. A tömegnek most már nincs több ereje. 
István teljes lényét az foglalja el, amit lát. Kínjában és szenve
désében az élő Krisztus van vele. Zokszó nélkül tűri az ütlege- 
ket, a kövek környös-körül érik a testét, a mellét, a homlokát, 
összeesik. De boldog a halódása: „Uram Jézus, vedd magadhoz 
az én lelkemet!“ A dicsőségbe látó szem mondathatja csak azt. 
Az, aki maga mellett tudja az Üdvözítőt.

Az István hősiességéhez mind a két ismertető jel hozzá
tartozik. Csak úgy tud megállni, hogy akkor is, ott is van Krisz
tussal közvetlen élménye.

A Szentírás erről tesz bizonyságot. Többet nem is tehet. 
S a bizonysága serkentés: „Az Ürra nézz ínségedben és csodát 
fogsz megélni!" Ennél a bizonyságtevésnél tovább nem lehet 
menni. Magát a Krisztus közelségét nem lehet megmagyarázni. 
Akad mégis olyan, aki erre vállalkozik.

A modern orvostudós, a modern lélekbúvár. Tudálékos 
választékossággal bizonyítja, hogy Istvánnak csak víziója volt, 
hogy valósággal nem is látta az Urat. Az egész csak a képze
lődés eredménye volt. Végeredményben önmagát csalta csak 
meg. Lehet, hogy ez egyeseknek tényleg magyarázat. Viszont 
azonban arra nem válaszol, honnan támad Istvánban az „ember- 
feletti" erő a meghurcoltatás elviselésére, ha az élménye csak 
látomás.

S ez a fontos. Rajongó túlkapásokkal szemben is a Krisztus
élmény igazi biztosítéka ez az erő. A Szentlélek ereje, mely 
gyújt és megtart, serkent és megacéloz.

Válságos órákban csak az állhat meg, aki látja azt, amit 
István látott, az Isten dicsőségét. Ennek a ténynek azonban 
megvan a túlsó oldala is: válságos órákban az látja meg az Isten 
dicsőségét, aki a szűk útat és a szoros kaput tudja választani. 
Ámen.

Mohr Gedeon
kassai vallástanító lelkész.
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Szenthárom ságutáni 8 . vasárnap.
Délelőttre. — Zsolt. 1.

1. Szövegmagyarázat.

A) Szövegmegértés. — A legifjabb zsoltárok közé tartozik. Okvet
lenül Jeremiás utáni, mert könyvét már ismeri s használja. (Jer. 17. 8.) 
Műfaját tekintve tanköltemény. Erkölcsi komolyság és életbölcseség szövi 
át. Nevelő célzatú.

1—3. v.: Az istenfélő férfiú boldog élete. 1. v. A „boldog“ szó nem
csak áldáskívánság, de ténymegállapítás, tapasztalati kijelentés. Tartalma 
földies: jólét, jósor; csak azután üdvösség. Ember =  férfi; csak ő volt 
a közösség teljes jogú tagja. A bűnöstársaságba csábítók három példája: 
„gonoszok1' =  törvénynélküliek, akik nem tartják meg a Tórát, a Jahve- 
vallást; „bűnösök" =  megrögzött törvényszegők, kiknek természetükké vált 
a bűn; „csúfolódók" =  léha társaság, mely a szent dolgokból is, pl. próféták 
üzenetéből (Jer. 15, 17.) gúnyt űz. (Csúfolódók széke =  köre, összejövetele). 
A példák fokozatot mutatnak: rossz tanácsra hallgatni; rosszban utánozni; 
rossz társaság aktív tagjává lenni. — 2. v. Törvény =  a Tóra, Mózes 
öt könyve mint isteni kinyilatkoztatás; még nem a késői írástudók törvé- 
nyeskedő szellemében. Gondolkodni =  rendelkezéseit olvasni, tanulni, 
mondogatni, idézni (V. Mózes 17, 19; Józs. 1, 8.). — 3. v. Jól ismert kép 
(Ez. 17, 42.), mely az egyiptomi, babilóniai gyümölcskultúrából veszi ere
detét. Tulajdonképpen „átültetett fa". „Levele nem hervad el", t. i. idő 
előtt, a nyári szárazságban. A Tóra a kegyes élet forrása. A vers utolsó 
tagja már nem a képhez tartozik, hanem közvetlenül a férfiról szól. 
Az Ótestamentom visszafizetés gondolata, viszonzástana nyilvánul benne.

4—5. v.: Az istentelenek romlása, rossz vége. 4. v. A polyva a hirtelen 
pusztulás megszokott képe. A gabonát rendszerint egy lefaragott hegy
oldalban csépelték; mikor azután fújt a szél, fölszórták s a polyva el
ragadtatott. Az aratás az ítélet. 5. v. Ez lesz az istentelenek sorsa is: 
nem maradhatnak meg az igazak gyülekezetében, mely azokból a kegye
sekből fog állani, akiket Isten az ítéletében igaznak nyilvánít. („Igaz" 
eredetileg az volt, ki a bíróság előtt port nyert; tehát jogi fogalom.)

6. v.: Isten ítélete a két életút felett. „Tudja" =  ismeri, törődik vele, 
jóvégre viszi. „Üt" =  életfolytatás és sors.

B) Theológiai exegesis. Három ponton kell ezt elvégeznünk, a zsoltár 
szövegét a teljes Szentírás mértéke alá állítva.

a) Az Újszövetség alapján nem érthetünk egyet a zsoltárban meg
nyilatkozó viszonzástannal, mely szerint Isten a kegyeseknek ellen
szolgáltatáskép már e földön jószerencsét s jólétet ad. Ennek a tanításnak 
az ellenmondásai különben már a zsoltárosokat is foglalkoztatja (pl. Zsolt. 
73.). S ha elértjük is a pedagógiai szándékot — gondold meg: érdemes, 
hasznos kegyesnek lenni! — ,mi theológiailag csak arról beszélhetünk, 
hogy az istenfélő élet minden bizonnyal nem következménytelen; meny- 
nyei Atyánk megfizet nekünk. nyilván; de nincs kötelezve arra, hogy 
„érdemeinket" már e földön megjutalmazza.

b) Nem kielégítő számunkra a zsoltárnak a törvény gyönyörűségeiről 
vallott felfogása sem. Jóllehet itt még nem a későbbi törvénymagyarázók
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kazuisztikába vesző, képmutató kegyességét leljük fel, hanem az Isten ki
nyilatkoztatott akaratának engedést, — s bár azt is elismerjük, hogy 
a kószált rendezetlenségben tapogatódzó ókori ember számára nagy öröm 
forrása lehettek a Tóra rendelkezései, — mégis nem szabad felednünk, 
hogy a törvény számunkra bűneink leleplezője, ítélet, halálos tőr, átok; 
s kegyelemből: a Krisztus lábaihoz űző-verő porkoláb! (Róm. 7, Gál. 3.)

c) Itt érkezünk a döntő ponthoz: Krisztus után, belőle és felőle nézve 
mit ér ez a zsoltár? Messiási vonatkozása nincs, tehát abba nem kapcso
lódhatunk. Viszont magától adódik a Jézus etikájával való kapcsolópont. 
A Hegyi Beszédnek a keskeny és széles útról, valamint a gyümölcsein 
megismerhető fáról szóló részei szószerinti hasonlóságot is mutatnak. Itt 
kell krisztocentrikusan megfogni a zsoltárt. Persze Jézus etikája mögött 
ott áll Krisztus messiási személye: „Én vagyok az Üt.“ (Ján. 14, 6.) Az ő 
személyes jelenléte teszi a Hegyi Beszéd etikáját élő, járható úttá. A Hegyi 
Beszédbe kapcsolása nem veszi el a zsoltár erkölcsi komolyságát, sőt öreg
bíti, hiszen Jézusnál a széles út vándorai közé nemcsak az istentelenek, 
de a farizeusok is hozzá tartoznak; a keskeny út pedig az érte vállalt 
szenvedések tanítványi útja, nem a földi jósorsé.

C) Homiletikai szempontok. Az eddigi exegesisből a készítendő prédi
kációban bármi felhasználható a gyülekezet szükséglete szerint. A fonto
sabb eredményeknek benne is kell foglaltatniok valamilyen formában. 
(Ezért nem volt felesleges ez a hosszú élőmunka. Az elmondandó prédiká
ciót ugyanis nem csupán az alább következő vázlatos igehirdetésből, de 
ebből az exegetikai munkából kell kidolgoznunk!) Prédikáció az exe
gesisből azonban csak homiletikai szempontok alkalmazásával lesz.

Ha az egész zsoltár a textusunk, akkor az egészről kell beszélnünk is. 
Csak krisztocentrikusan szabad magyaráznunk. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy lényeges vonásait kihagyhatjuk, alapvető témáját megváltoz
tathatjuk. A témát a 6. v. adja: két út van. A többi versek ezt a két útat 
rajzolják meg példákkal és képekkel. Mivel ráadásul éles típusokat fest 
pedagógiai célzattal, ezt nekünk is számba kell vennünk s így témánk 
így fogalmazandó: Csak két út van! Ez mindjárt jó kiindulás is. Rá a két 
élet rajza következhetik. S be kell, hogy tetőzze a Hegyi Beszéddel való 
kapcsolás. Az oltári igék éppen Máté 7, 13—23.; ezekre hivatkozunk. 
Így a liturgiái egység is megvan. A beszéd váza tehát fokozatosan haladó 
3 részben ez lehet: 1. Nincs több útunk, csak kettő. — 2. Ez a két út 
világosan különbözik egymástól. — 3. Jézus Krisztus az, aki az üdvösség 
útjára visz.

Vehetünk témának egy-egy részletgondolatot is (1. alább: Vázla
tok), — akkor sem szabad azonban kidolgozásunkban az exegesis eredmé
nyeit félre dobnunk!

2. Igehirdetés.

Csak két út van!
Az ember szüntelenül keresi az igazságot,  a világosságot, 

a bizonyosságot. Ki ne tudná ezt jelek ezrével igazolni? S mégis, 
mégis bűnös lelke mélyén az ember szereti a káoszt, a rendezet
lenséget; jóllehet tagadja mások s önmaga előtt: kerülni igyek
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szik a döntést, utálja a válaszutakat; reménységét a sokféle 
lehetőségbe veti. S talán valami megrázó eseménynek kell jön
nie, hogy ráocsudjon a valóságra: nincsen örök semlegesség, 
időtlen időkig nyújtott félmegoldás. Véres leckét ad ma erről 
a háború. De földi háborúk valóság-leleplezésénél sokkalta na
gyobb lesz az utolsó ítélet napjáé. Azon nyilvánvalóvá lesz s 
kétségbevonhatatlan s megfellebbezhetetlen, amit az ige már 
ma is hirdet nekünk: csak két út van s nincsen több. Az „igazak 
útja“ és a „gonoszak útja“.

1. Nincsen több útunk, csak kettő. Legyen ez bennünk ki- 
téphetetlen meggyőződéssé, megdönthetetlen bizonyossággá!

Tévedünk, ha azt véljük, hogy az élet, kiváltkép a mai élet 
csavargós labirintus, észveszejtő kerengő csupán, melyben úgy
sem lehet eligazodni; nem is vagyunk hát felelősek bolyongá
sunkért. Állj meg össze-vissza-utadban s kérdezd meg magadtól, 
nem tetszik-e neked minden kesergésed ellenére is ez a bujká
lás, s nem menekülsz-e tulajdonképpen az ige elől, mely rád
kiált: csak két út van!?

Tévedünk, ha azt véljük, hogy ez életben — ha már nem 
tekintjük is kúsza zűr-zavarnak — legalább egynéhány út áll 
előttünk. S ezek egyenértékűek, kiki azt választja, mely egyéni
ségének megfelelő. Vagy ha nem egyértékűek, hát számtalan át
menet van közöttük. Gazdag az élet. Nem szabad a bigott ember 
vagy-vagyával nézni. Pedig az igazság az, hogy csak két út van. 
Ami az igazak istenfélelmén kívül áll, legyen bár mégoly sokféle, 
árnyalataiban különböző, sőt egymásnak ellentmondó élet- 
felfogás, — együttesen egy útat jelölnek csupán, a másikat, 
a gonoszokét. Csak látszólagos az átmenet istenes és istentelen 
között s ez a látszat legfeljebb az ítéletig tart. Isten előtt és 
valójában mély szakadék határolja el őket. Két út van, min
dig is kettő marad.

2. De nemcsak Isten előtt ez a tiszta igazság s lesz az ítélet 
napján mindenki szemében, akarjuk vagy sem. Isten kegyelméből 
már most megnyílhat a szemünk e tények meglátására. Igénkből 
ugyanis nemcsak azt a bizonyosságot olvashatjuk ki, hogy két 
útunk van csupán, de azt a megállapítását is tudomásul kell 
vennünk, hogy ez a két út világosan különbözik egymástól! 
Észrevehetően, tüntetőén, kiabálóan más az istentelenek útja, 
módja, folyása, mint az istenfélőké. „Gyümölcseikről ismeritek 
meg őket, — mondja Jézus is. — Vájjon a tövisről szednek-e 
szőlőt vagy a bojtorjánról fügét. Ekképen minden jó fa jó 
gyümölcsöt terem; a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 
Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem teremhet jó 
gyümölcsöt.“ Nem kell természetrajztanárnak vagy kertésznek 
lenni ahhoz, hogy az ép és a rothadt alma, a virágzó és a meg
száradt faág között különbséget tudjunk tenni. Egészen világo
san különböznek.

A zsoltárköltő még rikítóbb képeket használ, mikor a két 
életstílus közti különbséget, sőt már az érték-különbséget szem
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lélteti. Lefesti egy víz mellett élő egészséges termőfa gazdagsá
gát s mellé egy lapátnyi szélbe szórt polyvának nyomorult sor
sát. Ez a különbség az Istenből táplálkozó ember életformája 
és az Istentől levált ember életformája között. Világos külön
bözés.

Vagy elhagyva a hasonlatokat, figyeljük meg a zsoltár né
hány jellegzetes példa-esetét. Az egyik oldalon ott állnak azok, 
akik szeretik Isten törvényét, örömmel tanulmányozzák a szent
írást, tanulják, mondogatják, ott ülnek a gyülekezetben. A másik 
oldalon ott vihog a léhák társasága, kik nem átallják mocskos 
szájra venni a legszentebb dolgokat. Vagy vegyünk közeli 
példákat. . .

Az ige szemüvegén át nézve, ez a két út egymástól világo
san különbözik.

3. Ám ki teszi szemünkre az ige szemüvegét? Ki bír rá, hogy 
ezt a zsoltárt csakugyan Isten üzeneteként fogjuk fel? Ki mozdít 
meg odáig, hogy necsak tiszta tárgyi szemléletünk legyen e 
dolog felől, de személyünkben, valónkban megrázkódva, meg
rendültén imádságba essünk s fölkiáltsunk: hol vagyok én, mit 
tegyek, mi lesz velem? S ki az, aki rávisz végre az igazak útjára, 
azon megtart és örökre boldognak nevez? A mi Urunk Jézus 
Krisztus!

Ő visz egyedül az üdvösség útjára!
Mert Ő az, aki ráébreszt bennünket arra, hogy mindnyájan 

a széles úton járunk, mely a veszedelemre visz. Míg Ő el nem 
jött értünk, Nélküle, természettől fogva a rossz úton vagyunk. 
Nemcsak az ateisták, vallásgyalázók tolonganak azon; nemcsak 
a cégéres bűnösök tartoznak oda, kik minden tilalmon vígan 
hágnak át; nemcsak a jóindulatú közömbösek menetelnek ott, 
kik nem dugják be fülöket a világ tanácsai előtt. Ott vagyunk 
mi mindnyájan farizeusmódra imádkozok, bőjtölők, alamizsnál- 
kodók, vallásosak. . .  Nincsen igaz közöttünk, nincsen csak 
egy is. Vagy ki állja ki közülünk a Jézus-magyarázta parancso
latok próbáját? Melyikünk nem romlott fa, megrakva fanyar 
gyümölcsökkel? Kicsoda az, ki önmagára támaszkodva meg
maradhat az ítéletben?

Csupán csak Ő menthet meg bennünket. Az eleven szoros 
kapu, az élő keskeny út: a mi Urunk Jézus Krisztus! Ő az, aki 
halálával és feltámadásával megnyitotta számunkra az élet ajta
ját. Akit Ő megtalált, az meglelte a keskeny útat. Akit Ő fel
vett a szakadékból, az megmenekült. Akiben Ő él, az jár az 
üdvösség biztos útján. Minden azon fordul, hogy Jézus-e a mi 
útunk?

Két útunk van-e hát? Igazában még kettő sincsen. Nem 
nevezhető „útnak“ a gonoszok útja, hiszen „elvész11! Csak az út 
valójában, mely célhoz is visz: Isten országába. Csak egy útunk 
van: az Üt, a mi Urunk Jézus Krisztus. És Ő ma hív valameny- 
nyiünket. Menjünk, menjünk be a Szoros Kapun! Ámen.
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3 V á z la to k :

I. A zsoltároskönyv alaphangjai (amint kicsendülnek a bevezető 
zsoltárból):

1. örvendezés az Ür törvényében,
2. bizonyosság igazságos ítéletében,
3. bizalom megtartó erejében.
II. A harmadik paracsolat betöltése (2. v.).
1. Isten igéjét örömest hallgassuk
2. és tanuljuk (Kiskáté).
III. Férfitestvér, milyen társaságba jársz? (1—2. v.)
1. Bűnösök körébe-é,
2. vagy a gyülekezeti közösségbe?

Délutánra. — Csel. 8, 26—39.
1. Szövegmagyarázat.

A 37. v. mint későbbi magyarázó betoldás, zárójelbe teendő. — 
Szerecsenország =  Éthiópia, kb. a mai Abesszínia. Az I. sz.-ban királynők 
kormányozták. Ezek címe „Kandaké" volt; tehát nem családnév, hanem 
a méltóság megjelölése. Udvari főtisztviselőik eunuchok voltak, így ez a 
bibliai gazdag, művelt kincstárnok is. A Jahve-vallásról a szomszédos 
Egyiptomból hallhatott, hol ekkor mintegy félmillió zsidó élt. Jeruzsálem
ben Es. próféta könyvéből adnak el neki egy részt, mely vigasztalhatja őt 
szomorú állapotában (56, 3. kk.). Persze a zsidó gyülekezetbe nem vehet
ték fel (V. Móz. .23, 1.). A megváltás lehetőségét és valóságát Fülöp 
hozza el neki.

2 Igehirdetés.

Az üdvösség útja.
Délelőtt arról szóltunk, hogy Krisztus az üdvösség útja. 

Most arról fogunk hallani kissé részletesebben: miképpen jutunk 
el erre az Útra, melyek a legfontosabb állomásai?

Egyben megegyezik valamennyi mozzanata: Isten viszi 
végbe az ő Szentlelke által. Isten az, aki adta nekünk a meg
váltó Krisztust és Isten az is, aki minket a Krisztushoz visz. 
ő  indítja el Fülöpöt is, a szerecsen főembert is, Ö hozza őket 
össze ismét, Ő választja el. Ö a kezdeményező, a cselekvő és 
a befejező, övé a dicsőség.

Isten Szentlelke azonban emberi eszközökkel munkálkodik. 
Figyeljük meg ennek a munkának néhány szemmel látható földi 
állomását.

1. Lelki szomjúságot kelt bennünk. Ez a szerecsen férfiú is 
micsoda kereső ember! Nem nézi a fáradságot, 2000 km.-t uta
zik Jeruzsálembe, ugyanannyit vissza. Drága pénzen szent köny
vet vesz. Nem restelli az országúton hangosan olvasni, úgyhogy 
Fülöp meghallja. „Aki keres, az talál.“
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2. Isten igehirdetőt küld segítségünkre. Fülöp apostol külö
nös missziója. Nem elég olvasnunk az igét. Ember kell hozzá, 
ki személyes, eleven bizonyságtétellel Isten nekünk szóló üzene
tévé teszi azt. A hirdetett igének, a prédikációnak jelentősége!

3. Az evangéliumot hirdetteti nekünk. A Krisztus áldozati 
halála a keresztyén igehirdetésnek és hitnek a középpontja. 
Ő a mi váltságunk, vigasztalásunk.

4. A keresztség szentségében részeltet. Aktussal pecsételi 
meg az igét. Ezzel beiktat az egyház közösségébe is. A kereszt- 
ségünk jelentősége!

5. Üj élettel ajándékoz meg. Örömmel ment tovább a komor
nyik. Visszatért régi életkörülményei közé. Azok nem változtak 
meg, csak ő lett, mássá.

Ez az üdvösség útja, rendje. Nem mintha pontosan e sze
rint a sorrend szerint kellene mindenkinél végbemennie. De 
mégis csak ezek a főállomásai. Aligha lehet bármelyiket is nél
külözni. Melyik ponton hiányos még az én keresztyénségem?!

3. Vázlatok.
I. Egy csodálatos megtérés.

1. Mit tett a szerecsen főember?
2. Mit tett Fülöp apostol?
3. Mit tett Isten?
II. Egy misszionárius élete
1. Isten Leikétől vezettetik,
2. az igét magyarázza,
3. keresztel (és gyülekezetei gyűjt),
4. eltűnik és Istenre meri bízni a továbbiakat.

Scholz László
budapesti gimn. vallástanár.

Szenthárom ság utáni 9 . vasárnap.
Délelőttre. — I. Mózes 39:1—5.

1. Szövegmagyarázat.

József története az Ószövetség egyik gyöngyszeme. Genesis a 37. 
fejezettől kezdve (kivéve a 38. fejezetet, mely Juda bűnével foglalkozik), 
csaknem kizárólag József történetét adja. Ez a történet mutatja, hogyan 
került Israel népe Egyptomba. A 39. fejezet első öt verse a fiatal József 
életének egyik döntő mozzanatát mondja el.

1. vers: József, akit testvérei eladtak, elkerült Egyptomba. Egy 
Potifár nevű előkelő ember vásárolja meg rabszolgának. Ez a Potifár 
a királyi testőrség egyik vezetője volt.

2. vers: És az Ür Józseffel vala, ez a magyarázata annak, hogy 
József csendesen viseli sorsát és hűségesen végzi nehéz rabszolgamunká
ját. „És szerencsés ember vala“, lásd Zsoltár 1, 1—3.
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3. vers: Nemcsak József tudta, hanem az ő ura is látta, hogy erre 
az ifjú rabszolgára Isten különös kegyelme árad.

4. vers: József sorsa hamarosan jobbra fordul. Nem utolsó rabszolga 
többé, hanem Potifár házának felvigyázójává lesz. Ez már elég komoly 
lépés felfelé, mivel a papok mellett a katonák kasztja jelentős vagyonnal 
rendelkezett. József tehát egy nagy gazdagság vezetője lesz.

5. vers: József, mint Potifár házának vezetője is megállja a helyét. 
„Megáldá az Ür az egyptomi embernek házát Józsefért; az Ószövetségben 
többször előbukkan az a gondolat hogy Isten valakiért, valakinek a ked
véért áld meg egy másik, talán érdemtelen embert. Lásd: I. Mózes 30, 27.

2. Igehirdetés.

Vele volt az Ú r!

I. Alig van szomorúbb sors, József sorsánál. Ez az ifjú min
dent elveszített, ami neki drága és értékes volt. Kiszakították 
a családi kör melegségéből. Ha arra gondolunk, hogy ő volt 
édesatyja kedvence, a dédelgetett és megkülönböztetett gyer
mek, akkor válik csak igazán világossá, hogy mit veszített. El
vesztette azután József a szabadság és a jólét világát is. Otthon 
szabad volt, fiú és nem alattvaló. Csak egy valaki parancsolt 
vele, de az is csupa szeretettel, az édesatyja. S most szolga, 
rabszolga, akit vándor ismáeliták 20 ezüst pénzen vettek meg, 
s akit ezek tovább adtak el egy idegen országban, idegen úrnak, 
bizonyára jó haszonért. Otthon szabad és gazdag volt s most 
rabszolga és szegény. Nincsen egyebe, csak az élete. Aztán el
veszítette József a családi közösség mellett a vallási közössé
get is. Ahova került, ott nemcsak idegen nyelven beszéltek, 
nemcsak eddig nem látott szokásokkal találkozott, hanem an
nak a népnek és országnak idegen volt az istene. Ott nem az 
egy igaz Istent, az Urat imádták, hanem isteneket. Ez a József 
mindent elveszített, amit ezen a világon egy ember elveszíthet. 
S mindéhez járult aztán még annak a kínos és szinte elviselhe
tetlen érzésnek a tudata, hogy mindezt a sok bajt testvéreinek, 
tulajdon testvéreinek köszönheti, akik szívtelen módon eladták 
és nyomorúságba döntötték. Mindent elvesztett, „és az Ür Jó
zseffel vala“ olvassuk igénkben. Szinte ellentmondásnak látszik. 
Elhagyta az Úr, gondolá a természetes ember, nem törődött vele 
hinné e világ, hiszen azért éri annyi baj és szerencsétlenség, az 
ige azonban mást mond. Vele van az Ür. Sőt! Most igazán és 
még csak most van vele. József élete történetének éppen az a 
nagy tanítása és mondanivalója: az Ür az övéit sokszor nagyon 
keményen dorgálja és nagyon mélyen megalázza, (Példabeszé
dek 2, 11—12.), és másodszor: mindenünk elveszhet, minden el
hagyhat, de ha az Ür velünk van, mégis minden a miénk. (Zsol
tár 73, 25—26.) Azért vizsgáljuk meg az Igét: És az Ür József
fel vala.

II. Ezt tudta mindenekelőtt maga József. Sanyarú sorsának 
szomorú napjaiban, amikor mindent elveszített, rájött és meg
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világosodott előtte, hogy valaki még van mellette, az Isten. Ez 
a bizonyosság adott erőt a nehéz kereszt elviselésére, ez a hit 
erősítette az elhagyottság óráiban. Velem van az Ür! Hogy ez 
nem puszta elképzelés, világosan kitűnik ott, amikor Potifár 
felesége bűnre akarja Józsefet rábírni.

A hívő ember életének ez a legnagyobb és legfontosabb 
kérdése. „Velem van az Ür.“

„És az Ür Józseffel vala“ ezt nemcsak tudta és hitte ő maga, 
hanem ezt látta maga Potifár is. „Látá pedig az ő ura, hogy az 
Ür vele van“, olvassuk a harmadik versben. Potifár katonaember 
volt, bizonyára többet volt távol hazulról, mint otthon. Egyik 
szolgájának sorsa és élete nem nagyon érdekelhette. És mégis 
feltűnt néki valami. Hogy ez a József más, mint a többi szolga. 
Más a munkája és csendesebb a kereszthordozása, hűségesebb 
a szolgálata és szerencsésebb minden ténykedése. És mikor mind
erre magyarázatot keresett és ezt a titkot megfejteni próbál
kozott, nem tudott más magyarázatot találni, mint ezt: vele 
van az ő Ura.

A hívő ember bizonyossága önmagának erőforrása és ví
gasztalás, a másik ember számára útmutatás és hivogatás. Nem 
túlzás, ha azt mondjuk, hogy József egy idegen országban, ide
gen házban missziói munkát végez, hívő és Istenben való életé
vel. A keresztyén ember sohasem él önmagának, hanem mindig 
hat azokra, akikkel egy házban, egy közösségben él. Boldog 
József, akinek életéből úgy ragyogott elő a hívő ember vilá
gossága, hogy még Potifár is meglátta.

„És az Ür Józseffel vala.“ Ezt tudta maga József. Ezt látta 
Potifár. Ezt hirdette az áldás, amely az egyptomi embernek 
házán volt — Józsefért. Isten emberek által nemcsak büntetni, 
hanem áldani is tud. Sokszor küld egy családba, gyülekezetbe, 
országba egy embert — büntetésként. Sokszor meg ember által 
megáld egy családot, közösséget, nemzetet. Amikor Potifár meg
vásárolta a fiatal Józsefet, még nem tudta, hogy áldást vett, 
s hogy az Ür megáldja majd mindenét — Józsefért. És íme 
most látható és kézzelfogható, hogy Isten ezen a szolgán ke
resztül áld és ajándékoz meg embereket és lelkeket. Boldog 
József, akin keresztül az Ür áldani tudott másokat. Embert, 
házat és mezőt.

III. Ebben a szentigében kétféle formában fordul elő az Ür 
szó. Olvasunk egy úrról, ez Potifár. Aztán az Úrról, ez Isten. 
Józsefnek tehát két ura volt. Az egyik megvásárolta magának 
pénzért. Ennek szolgált és dolgozott. Hűségesen és áldásosán. 
A másik teremtette és vezérelte, gond és bajon keresztül az ő 
utain. Ezt az Urat pedig imádta és félte. Boldog József, aki úgy 
félte az Urat, hogy soha el nem tántorodott tőle, és aki úgy 
szolgálta urát, hogy az meglátta benne a hívő és alázatos 
embert, akivel vele van az Ür. Ámen.
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3. Vázlat.

1. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Ütai nem a mi útaink.
2. A szenvedés nemcsak büntetés. Lehet megtisztítás a célja. Ésaiás 

48, 10. Máskor próbatétel. (Nyomor kemencéje — kipróbált hit.)
3. Azért ne zúgolódjunk! Imádkozzunk (Jakab 5, 13.), meneküljünk 

Isten beszédéhez. (Zsoltár 119, 50.)

Délutánra. — Cselekedetek 9, 1—9.

1. Szövegmagyarázat.

A szöveg nem tartalmaz különösebb nehézséget. Pál apostol élet- 
történetének kezdetét adja, amelyet megtérése csodálatos élményével 
vezet be. Két helyen találkozunk még ennek a történetnek a leírásával, 
de ott a Cselekedetek könyvének írója úgy adja, hogy Pál apostol 
mondja el élete döntő órájának történetét.

Damaskus városa már az Ószövetségben többször előfordul, I. Mózes 
15, 2., II. Sámuel 8, 5., I. Királyok 20, 34., II. Királyok 8, 7. Mint Syria 
fővárosa mindig jelentős szerepet játszott. Kereskedelme különösen fej
lett volt. Úgy látszik korán keletkezett benne keresztyén gyülekezet és 
Saulus most ezt akarja „meglátogatni'* és elpusztítani. Levelet kér a 
főpaptól, t. i. a damaskusi keresztyének, mint zsidók a zsinagóga jogköre 
alá tartoznak és így ezzel a levéllel a főpap és a nagytanács küldöttje
ként állhatott azok elé. Tervszerűen előkészített üldözési akcióról volt 
tehát szó.

3. vers: A fény, amelyről szó van, emlékeztet Lukács 2, 9-re.
4—5. vers: „Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod" újabb fordí

tásokban nem szerepel. A németben így hangzik: Es wird dir schwer wer- 
den wider den Stachel zu löcken. (Luther.) Egyes magyarázók azt mond
ják, hogy a Stackel jelenti azt a szerszámot, amellyel régi időben az 
igavonó állatot hajtották és irányították. Az állat hiába rugódozik s 
tiltakozik ellene. Oda kell menni, ahova az irányítja és parancsolja. így 
valamiképpen érthető ez a mondat. Saulus is hiába küzd, harcol az Or 
ellen. Minden hiába. Oda kell mennie és azzá lennie, ahová az Or paran
csolja és amivé a kegyelem formálja.

2. Igehirdetés.
■

A. damaskusi csoda.

I. Az emberek elméje gondolja meg az utat, de az Úr 
igazgatja annak járását; milyen igaz ez az ige felolvasott szent
leckénk tükrében. Ki volt tervezve egy út. Alaposan és ponto
san. Megvolt az útirány: Damaskus. Megvolt a kíséret: meg
bízható, hűséges emberek. Megvolt az ajánlólevél. Nem kisebb 
ember mint a főpap írta alá, és megvolt a cél: hívő keresztyén 
férfiakat és asszonyokat foglyul Jeruzsálembe vinni és bebör
tönözni. Ez a damaskusi út alaposan elő volt készítve. Emberi 
•elme és emberi gyűlölet tervezte ki. De az Űr másként igazgatta
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Saulus járását. Nem jutott el Damaskusig, csak Damaskus köze
iéig. Megállította és megszólította, hirtelen és váratlan. S az a 
Saul, aki büszke fölénnyel akart Damaskus városába bevonulni, 
mint összetört, vak ember kézen vezetve csoszog oda be. Az a 
Saul, aki hívő férfiakat és asszonyokat, akart fogságba vetni, 
alázatosan hajt fejet egy hívő keresztyén előtt és boldogan időz 
néhány napot a damaskusi tanítványok körében. Saul nem jut 
el Damaskusig, csak annak közeiéig. Damaskusba már egy új 
ember és másik ember kerül, akit megszólított az Ür.

Nézzük meg, hogyan állította meg Sault azon az úton 
az Ür.

II. És nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a menny
ből, olvassuk. Ez a fény állította meg Saulust. Isten nemcsak 
szóval tud embereket megállítani, hanem másképpen is. Ő min
dent fel tud használni, az ő kezében minden megszólal, a vilá
gosság éppen úgy, mint a sötétség, a fény éppen úgy, mint az 
éjszaka. Sokszor az ilyen ,,beszéd" sokkal érthetőbb és hatá
sosabb, mint az igazi szó. Vannak emberek, akiknek ilyen nyel
ven kell beszélni, hogy megértsék az Isten szavát és felfelé 
nézzenek az Űrhöz. Fény sugárzá őt körül és ő leesvén a földre, 
így kezdődött a damaskusi csoda.

Halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul mit 
kergetsz engem. Az Ür nemcsak megállítja, hanem megszólítja 
Sault ott az úton. Érthetően és hallhatóan. És ez a megszólítás 
egyúttal vád. Mit kergetsz engem? Ö a damaskusi keresztyének 
ellen indul és ime a mennyből hangzik feléje a vádoló hang: 
mit kergetsz engem, ő földi emberekkel akar elbánni és ime 
az égben tudja valaki magát megbántottnak és kergetettnek. 
Ö a názáreti Jézus követőit üldözi és ime az maga vádolja őt 
ezért. Ez a vádoló megszólítás szólaltatja meg Sault. Kicsoda 
vagy Uram, hangzik ajakáról a kiváncsi gyors kérdés. S a fele
let a lehető legegyszerűbb, de egyúttal a legcsodálatosabb: Én 
vagyok Jézus. Az Ür megszólítja Sault keresztyén üldöző útján 
és kinyilatkoztatja magát előtte: én vagyok Jézus. Ez a damas
kusi csoda második része.

És ehhez csatlakozik mindjárt a harmadik. Jézus parancsot 
ad ott Saulnak aki összetörve, porbahullva térdel előtte. Amikor 
az azt kérdezi: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, monda 
néki: Kelj fel és menj be a városba. Saul kérése a megkesere
dett, összetört lélek tehetetlen és fájdalmas felkiáltása: Uram, 
mit akarsz, hogy cselekedjem. Az első püskösdkor az ige hatása 
alatt ugyanaz a kérdés támadt fel egy egész gyülekezet lelké
ben: Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak? (Acta 2, 37b.) Most 
itt halljuk ezt a kérdést Saulus ajakáról: Mit cselekedjem? És 
az Ür parancsa elindítja őt az új élet felé. Kelj fel és menj 
a városba. Az talán szeretett volna visszafordulni és plás irányba 
elindulni. El Damaskustól, vissza az útról, amelyen az Urat ker
getem. De nem lehet. Neki be kell mennie abba városba. Össze
történ! vakon, tele bizonytalansággal és nyugtalansággal. Ez a
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damaskusi csoda harmadik fejezete. — így keresztezi az Ür egy 
emberek életútját és tervét. Mennyei fénnyel megállította. 
Vádoló szavával megszólaltatta. Útmutató parancsával elindí
totta. Ez mind nem egyéb, mint a kegyelem. így lett Saulus- 
ból Pál apostol. Ámen.

3. Vázlat.

1. Krisztus egyháza üldözött egyház.
2. Mi emberek tehetetlenek vagyunk az üldözéssel szemben.
3. Az Ür maga állítja meg az ő ellenségeit igéje által.

Weltler Ödön
rajkai lelkész.

Szenthárom ság utáni 10. vasárnap.
A megtérés mint követelés.

Délelőttre. — Jer. Sir. 3, 37—44.

A felolvasott ige egy részlet és pedig nem is a legmegrázóbb 
részlet egy keserű fájdalommal telt szív jajongásaiból. Hogyha 
ennek a fájdalomnak a mélységét legalább futólag fel akarnánk 
mérni, számba kell vennünk elsősorban azt, hogy ez a panasz
szó az ótestamentomnak talán a legérzékenyebb szívű emberé
nek az ajkáról sír fel. Lehet, hogy erre azt mondja valaki, 
hogyha ilyen érzékeny volt, nem lehet sokat adni a fájdalmára, 
mert hisz éppen ezek azok az emberek, kiknek elég egy görbe 
tekintet, egy hűvös szó és órák hosszat, sőt napokig el tudnak 
búsulni miatta. Lehet, hogy így van, de viszont az is igaz, hogy 
akármily kicsi is az ok, az ő fájdalmuk nagy, őszinte és komo
lyan szenvednek miatta.

Pedig hát a mi emberünk fájdalma felmérésénél másodszor 
éppen azt kell számba venni, hogy nem holmi mondvacsinált, 
a képzeletében felnagyított ok miatt szenvedett. Emberileg 
szólva, minden oka megvolt a szenvedésre. Erőszakosan ki
szakították az otthonából, szerettei köréből, népe közösségé
ből. Veszve volt hazája, személye, szabadsága. Most sanyarú 
fogságban sínylődik messze idegen földön. Mi utólag tudjuk, 
őmaga a látnok ösztönös megérzésével előre érezte, hogy ebből 
a fogságból számára már nem üt a szabadulás órája. Ha ezeket 
számba vesszük, megértjük a keserűségét, sőt azt csodáljuk és 
kérdezzük, hogy ilyen körülmények között miért nem merül el 
ez az ember a sötét kétségbeesésben.

Igénk — ha a fájdalom panasza is, azért nem csupán az, 
sőt igazában felelet erre az önkéntelenül felvetődött kérdésünkre, 
hogy mi tartja fenn ezt a nyomorúságok órájától ostromolt 
embert? Az a bizonyos tudat, hogy — jóllehet sok és igen nagy 
dolgok elvesztek, olyanok, amikhez hozzánőtt szíve-lelke min
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den érzésével, de a legnagyobb mégis csak megmaradt. Meg
maradt számára t. i. az Isten. Megmaradt oly elevenen, bizo
nyosan, hogy szüntelen csak vele foglalkozik. Lelke viharzásá
nak megfelelően egyszer vele perel, máskor szemrehányásokat 
tesz, hogy aztán mikor megnyugszik, feléje emelje kezeit, 
hozzá esengjen s mikor lankad, őbelé kapaszkodjék. Isten való
ságába, megmentő erejébe vetett hite tartja fenn ezt az embert 
és menti meg a kétségek örvényébe való elmerülésétől.

Sőt ez a hit nemcsak fenntartja, hanem csodálatos látásokat 
és vigasztaló bizonyosságokat is ad neki. Amikor keresi népé
nek, hazájának és saját maga sanyarú sorsának az okait, látja 
ő is és rá is mutat az előző könyvben a vezetők hitszegő politi
kájára, ellenségei áskálódó gyűlölködésére, de itt nem áll meg. 
Tovább megy, míg a dolgok gyökeréig nem hatol, míg rá nem 
jön és ki nem mondja azt az igazságot, hogy „kiki a maga 
bűneiért lakol“. Azt a nagy horderejű igazságot fejezi ki ő itt 
a próféták egyszerű, lapidáris nyelvén, hogy a nagy, egész népi 
közösségek sorsa az egyesek magatartásán fordul meg. Az egye
sek rontják meg, azok emelik is fel. Akkor, ha megvizsgálva 
magukat, bűnbánatot tartanak, Isten útjára fordulnak, meg
térnek. Egyesek megtérése sorsfordulatot jelentő dolog az 
egész nemzetre nézve. Nem azzal kell kitérni e megállapítás 
igazsága elől, hogy hiába, egy-két fecske nem csinál tavaszt. 
Hanem azzal az elhatározással kell elébe menni, hogy ha nem 
lesz más, leszek én az egyetlen, aki elindulok és járok az Isten 
útján. És bízni kell abban, hogy azt a munkát, amit Isten Lelke 
elvégez bennem, el tudja és fogja végezni másban is. De ha csak 
néhányad magammal leszek is azok között, akik járják az Isten 
útját, akkor is azokkal tartok, akik miatt és akiken keresztül 
az Isten meg tudja fordítani egy egész kátyúba került nemzedék 
szekerének rúdját. Annak a derék német professzornak a szava 
jut itt eszembe, akinek a tudományánál csak a hite volt nagyobb 
(Schlatter), aki azt mondta, ha az egész Württenbergben leg
alább csak öt igazán megtért ember volna, az egész országnak 
a legboldogabb jövőt tudnám megjósolni. És mi tudjuk, hogy 
ez nemcsak aféle nagy mondás volt, hanem oly kijelentés, mely 
a bibliában, Sodorna és Gomorra történetében, bírja igazolását.

Amik pedig megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg. 
Mennyi féltő aggodalom szava hangzik fel éppen napjainkban 
népünk, hazánk jövendő sorsa felett is. Ha Jeremiás élne, ma 
sem ügyesebb politikát, jobb gazdasági rendet sürgetne. Megint 
csak annyit mondana: „Térjetek meg!“ Ebben minden egyéb 
szükséges benne van. Persze csak akkor, ha az a megtérés igazi 
s nem olyan, ahogy mostanában már venni szokták a dolgot. 
Mert az a baj,' hogy számunkra a megtérés mindinkább hittani 
kérdés lesz s mind kevésbbé erkölcsi. Elmélet és nem gyakorlat. 
Mondjuk, hogy elveszett, elkárhozott emberek vagyunk, — vall
juk, hogy Jézus a mi megváltónk; de abból a veszedelemből, 
amit egy a vízalatti hínárban megrekedt ember él át, igazában
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semmit sem érzünk, tehát az értünk nyúló kar szabadítása sem 
komoly szükségünk. Általánosságban elismerjük, hogy szegény, 
bűnös emberek vagyunk, de ha valaki szavunkon fogna s azt 
mondaná nekünk, hogy mi valósággal rossz és haszontalan 
emberek vagyunk, jaj volna annak. Nem, nem ily játékra a szók
kal gondol Jeremiás, mikor megtérésre hív fel, hanem arra 
a gyökeres változásra, amelyekről az Űr Jézus azt mondja, diogy 
csak az Isten Lelke végezheti el, de még Ö is csak azokon, akik 
— igénk szavai szerint — szíveiket az Istenhez emelik fel, 
kezeikkel egyben. Ámen.

1. Prédikáció-vázlat.

Isten büntet,
de büntetése nem a bosszú, 
hanem a nevelő szeretet eszköze.
Nem elidegeníteni akar vele,
hanem előbb észre- s aztán magához téríteni.

A megtérés mint valóság.
Délutánra. — Csel. 9, 10—22.

A délelőtt és a most olvasott igéket, úgy látszik legalább 
eleinte, hogy semmi mással, csak a bennük levő különbségek 
és ellentétek felsorolásával lehet kapcsolatba hozni. Nagy különb
ség van az időben, melyben az igék papírra vettettek. Hozzá
vetőleg 700 esztendő. Különbség van e helyben, melyben az 
igéink emberei mozognak. Jeremiás Egyiptomban, ezek Szíriá
ban. Különbség van a körülményekben, amelyekben élnek. 
Az sanyarú fogságban. Ezek áldott szabadságban. És mégis 
van egy dolog, mely szorosan egymáshoz, illetve egymás után 
kapcsolja a mai vasárnap két igéjét. Vájjon mi ez?

A megtérés! Az a megtérés, mely az ótestamentom prófé
tájának lelkében — honfitársai számára — úgy él, mint vágy, 
mint legforróbb óhajtás, most olvasott igénk embereinek lelké
ben pedig mint valóság. A megtérés ott felhívás, követelés, itt 
állapot, valósulás.

Ha igénkről a délelőttivel kapcsolatban akarunk szólni, azt 
kell mondanunk, hogy igénk azt mutatja meg, hogy mint tesz- 
vesz, hogy él s mi vezeti a megtért embert. A megtért, az iga
zán megtért embert egy dolog jellemzi. Az, hogy őt Isten vezeti, 
hogy ő az Isten útján jár. Hogy ő nem a maga akaratát cse- 
lekszi, hanem az Istenét. Azét az Istenét, aki Krisztusban jelen
tette ki magát és az akaratát. Az az igazán megtért ember, 
akiben — amint az idő előrehalad — mindjobban fogy az a 
kettősség és különbség, mely az ő és az Isten akarata között 
van, mert mindjobban ráhangolja a maga akaratát az Istenére, 
így gondolta már ezt a délelőtti ótestamentomi igénk írója is,
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amikor könyve 3. r. 3. versében azt mondja: Törvényemet az ő 
belsejükbe helyezem és az ő szívükbe írom be. Istenükké leszek, 
ők pedig népemmé lesznek. És ennek az igazi megtérésnek a 
formáját valósítja meg igénk Pálja, aki boldog büszkeséggel, 
de a hívő tisztán látó alázatosságával így szól: „Élek, de nem én, 
hanem él bennem a Jézus Krisztus/1

Egy bizonyos. A keresztyénség kezdete a megtérés. Ez lehet 
olyan, amelyiknek az órájára, minden körülményeire emlékszem. 
Óh, hogyne emlékeznék, mikor az volt életemben a legdöntőbb 
jelentőségű élmény. Lehet, hogy olyan lassú, szinte észrevétlen 
volt, mint a napóra járása. De akárhogy is ment végbe, egy 
a fontos dolog, amire nézve teljes bizonyosságomnak kell len
nie. Ez pedig az, hogy most Jézussal szemtől szembe állok, 
hogy most megtért ember vagyok.

De akármennyire is nincs megtérés nélkül igaz keresztyén
ség, akármennyire is életbe, sőt az örökéletbe vágó fontos dolog, 
mégis csak kezdet. Igaz, sokan idáig sem jutnak el. Sokan 
mondják, mert az az önmagukat is ámító hamis érzésük, hogy 
megtértek. Efajta megtérés csak önmagunk erőlködésének, erő
feszítéseinek és nem a Lélek munkájának az eredménye. Ezek 
olyanok, mint a zátonyra futott hajók. Állnak és nem járnak. 
Hiába a megtérésük. Szánalmas annak a hajós legénységnek 
az erőlködése, akik a bevont vitorlájú árbócoknak feszítik a 
vállukat, hogy hajójukat előbbre lendítsék. így nem megy az 
előre, ha megszakadnak sem. De ha kifeszítik a vitorlát és bele
akasztják a szélbe, a hajó repül az ő erőlködésük nélkül is. 
Az Isten útjain való járás is, mint maga a megtérés, az Isten 
Lelkének a műve. Az Isten Leikéé, aki leghatalmasabban az igé
jén keresztül áramlik felénk.

E Lélek ereje által van mindenre elegendő ereje a megtért 
embernek. Mindenre! A legnehezebb dolgokra is. Engedelmes
kedni is. Nem a magam, hanem az Isten akaratát cselekedni. 
Amint teszi igénkben Ananiás. Gondoljátok csak el, hogy ber
zenkedett benne a megtért ember kiválasztottságának érzete. 
Mert ezeket az embereket az ördög ezen a ponton szokta meg
környékezni. Ha ő rajta áll, bizony ő fel nem veszi ezt a gyűlöl
ködő Sault a hívek közösségébe. Ha valaki, hát az ilyen indula
toktól fűtött ember nem közéjük való. És mégis engedelmes
kedik. Elhallgattatja magában az ellenmondás érveit. Neki nem 
okoskodni kell, hanem az Istentől vett parancs szerint csele
kedni. Megy és Sault megkereszteli. Ennek a Saulnak is sok 
gondolata, terve, szándéka volt arra nézve, hogy mire teszi rá 
az életét. És ezeket Isten keze mind-mind keresztül húzta és 
egész más feladatot állított elébe. És a megtért Pál sajátjául 
vállalta ezeket és szolgálta hűséggel, odaadással, magáról való 
teljes megfeledkezéssel, példát adván nekünk arra nézve, hogy 
miyen az igazán megtért ember élete! Ámen.

Kiss István
vallástanár, Kőszeg.
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Illusztrációk.
85. Zsolt. 8—14. Ezer meg ezer hang száll keresztül a levegőn, de csak 

az hallja meg, aki rádiójával felfogja. Az isteni üzenetek is elszállnak 
észrevétlenül, ha nincs felfogó készülékünk, vagyis hitünk.

Az inkvizítorok jelszava ez volt: Inkább száz ártatlan vesszen, mint
sem egy bűnös szabaduljon.

Mikor a dünkircheni pokolból kiszabadult katonák angol partot 
értek, sokan leborultak a földre, megcsókolták azt és egyházi éneket 
énekeltek.

Prohászka püspök a „Több békességet" című karácsonyi cikkében 
azt irta, hogy nagyobb békesség csak úgy lehet, ha nagyobb igazság lesz 
a világon minden, tehát vagyoni tekintetben is. (Az egyház ezért ezt a 
cikkét is indexre vetette.)

Csel. 6, 8—75. VII. Henrik császár, mikor 1309-ben trónra jutott, 
Olaszországba ment, hogy az ottani tartományokat újra birodalmához 
csatolja. Bonconventóban ellenségei rávettek egy szerzetest, hogy az úr
vacsoránál mérgezett ostyát adjon neki. Amint a császár észrevette, halkan 
oda súgta neki: „Te az élet kenyerét halálomra adtad nekem, sietve mene
külj, hogy híveim el ne fogjanak. De javulj meg, mert az Isten nem akarja 
a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen."

7. Zsolt. V. Lajos francia király azt kérdezte egyszer Torquato Tasso
tok „Ki a legboldogabb a világon?" „Az Isten!" — felelte a nagy költő. 
„Nem az égben, hanem az emberek közt?" „Aki legjobban hasonlít az 
Istenhez!"

Napóleon azt mondta: Egész ifjúságomban az volt a vágyam, hogy 
akaratomat bárkivel szemben érvényre juttassam. Szent Ilona szigetén 
pedig nagy elhagyatottságában ez a sóhajtás szakadt fel szívéből: „Vajha 
lemondtam volna pályám minden dicsőségéről egy pillanatnyi boldog
ságért!"

Az élő-faként sok áldott gyümölcsöt termő Gyurátz-püspök naponként 
egy-egy részt olvasott héberül és görögül a bibliából. Ezzel kelt és ezzel 
tért nyugovóra.

Csel. 8, 26—39. Mária Dorottya, József nádor evangélikus vallásét 
felesége, aki hitrokonainak a budai templomot segítette építeni és annyi 
jót tett lépten-nyomon: a budai és pesti lelkészekkel bibliaórákat tartott, 
kath. férjével és gyermekeivel bibliát olvasott és férjét utolsó betegségé
ben is bibliaolvasással vigasztalta. Széchenyinek újtestamentomot ajándé
kozott és ennek olvasását lelkére kötötte. Széchenyi szorgalmasan olvasta 
és ezt a verset választotta jeligéjévé: „Amit akartok, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal."

Bodelschwingre gazdatiszti gyakornok korában nagy hatással volt 
az ottani postamester példája, akinek hivatal melletti szobájában nyitva 
feküdt a biblia és szabad idejében azt olvasgatta.

/. Aíóz. 39, 7—5. Müller György barátja, Chapmann C. Róbert azt 
mondja: „Ha valakinek legfőbb gondja és foglalkozása az, hogy az Ürnak 
szolgáljon és tessék, akkor minden körülménynek szolgálnia kell őt."

Müller György pedig ezt írta naplójába: „Az 1884. évben többféle 
kemény próbára tétettünk, de mindig csak azzal a céllal, hogy hitünk
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megkísérthessék és Istent tökéletesebben megismerjük. Ám segítség és 
áldás is lett részünk ez évben és pedig sok. Békében indulhatunk hát az 
1885. évbe, egész bizonyosak lévén abban, hogy mivel Isten értünk és 
velünk van, minden jól fog menni.“ Egy évszázaddal előbb Wesley János 
hasonló szellemben mondta: „Minden között az a legjobb, hogy Isten 
velünk van.“

Csel. 9, 1—9. Libanius, Julián császár tanítója a pogányság közeli 
diadalát remélve, azt kérdezte egyik keresztyén püspöktől: „No, mit 
csinál most a názáreti ács fia?“ „Koporsót a te tanítványod és urad szá- 
mára“ — felelt a püspök. Julián 32 éves korában ezekkel a szavakkal 
esett el a csatában: „Mégis te győztél Galileai 1“

Jer. Sir. 3, 37—44. Brennus gall vezér a rómaiakat leverte, Rómát 
felgyújtotta és mikor a hadisarcul kirótt aranyat sokallották, kardját is 
a mérlegre dobta ezekkel a szavakkal: „Vae victis!“ De közben meg
érkezik az irigységből méltatlanul száműzött Camillus, a vejii győző, leveri 
Brennust és mikor az kegyelmet kér, a még füstölgő Rómára mutatva, így 
vág vissza: „Vae victis!" és keresztül szúrja.

Dániel bűnbánó imádsága magáért és nemzetéért. Dán. 9.
Csel. 9, 10—22. Gardiner durva, hitetlen tengerésztiszt volt. Felesé

gének elvesztése megtörte, megalázta és új életre ébresztette. Hittérítő 
lett Délafrikában, Üj-Guineában, Amerikában sok nehézség között műkö
dött. Végül a Tűzföldön halt meg társaival együtt éhínségben és skor- 
butban.

Szalay Mihály
lovászpatonai lelkész.

Bölcsőtől a koporsóig .

Tapasztalataim  a középiskolás  
diákság körében.

Sok oldalról találkozom azzal a véleménnyel, hogy a mai diákság 
egyre kevésbbé érdeklődik vallásos dolgok iránt. Igazolásul olyanféle 
érveket említenek, mint: évről-évre kevesebb minden felekezetű teológián 
a beiratkozok száma, egyre kevesebb az érdeklődés a vallástanárok és 
mások által a diákság között végzett nem kötelező vallásos nevelőmunka 
iránt, stb. De azt kell mondanom, hogy ez a megállapítás nem áll helyt.

Csakhogy! És itt egészen döntő ponton van a nagy fordulat. A 
keresztyénség, mint magasztos eszmék hirdetője, mint valami magasabb 
világrend, vagy a metafizikai síkba átívelő híd valóban nem érdekli. Nem 
érdeklik „hitigazságok“ és történeti tények. A maga világában mindezt 
már idegennek, túlhaladottnak érzi. Nem érdekli a „keresztyén világ
nézet", az ő világnézete számára életszerűbb. Más eszmék fűtik, amiket 
ezekkel feszültségben érez. A serdülő diákban „világmegváltó" vágyak
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élnek, mindegyik a maga gondolatvilágában pompásan el tudná rendezni 
a világ sorát. Ezen a ponton ma sokkal inkább ad szárnyakat néki a 
fasiszta és nemzetiszocialista eszmevilág, mint a vallásos gondolkodás. 
Ezt elmaradottnak látja. A reális valóságok iránti érzéke pedig idegen
kedik a supranaturális és transcendens gondolkodástól. Ott hányódik 
ezekkel a fogalmakkal: Isten, sátán, lélek, túlvilág, üdvösség stb. Mind 
gyakran egy tantárgy szakkifejezéseiként élnek előtte, kételkedése ott 
kezdődik: van-e Isten? Sátán, túlvilág, üdvösség meg éppen valami naiv 
dolog neki. Tulajdonképpen a képzettartalom hiányzik is számára e fogal
mak mögül. Ügy van velük, mint mikor az algebra egy-egy tételét nem 
érti, de „bevágta" a levezetést. Használja ezeket a fogalmakat, de mö
göttük csak ködlik valami. Végkép elérkezett az az idő, amikor a keresz- 
tyénség mnt elvont, sublim dolog nem érdekli a diákságot.

De igenis érdekli, mint életvalóság. Olyan életvalóság, amely min
dennapi diák-életébe szól bele, belső tusakodásaira mondanivalót, sőt meg
oldást hozó életvalóság. Legbelül minden diákban — mint minden ember
ben is —- nagyon sok rejtett, titkolt és tagadott bűntudat él. Éppen ser
dülő volta, feletteseivel, szüleivel, vezeőivel szemben való függő helyzete 
kimondhatatlan sok belső konfliktus elé állítja, még a „legelvetemül
tebb" is a lelkiismeretmardosásnak, bűntudatnak sok szorongó óráját éli 
át titkon, befelé. És sokszor tör fel belőle is: de jó lenne máskép. A 
saját élete felé fordítva nagyon hamar meglátja a Sátán személyes való
ságát, hisz érzi, csak tudatosítani kell, hogy nem test és vér ellen van 
tusakodásunk, hanem hatalmasságok ellen. És ezért igenis érdekli Jézus 
Krisztus, mint személyes megváltója. Először furcsa, tapogatózó szom
júsággal tekint föl Jézusra, ahogy egy fiú mondotta, mikor Krisztusról 
beszélgettünk: „Hiszem, hogy én is fogok tudni hinni az Űr Jézus Krisz
tusban, mert ha legalább ezt nem hihetném, öngyilkos lennék." Azután 
pedig, amikor valami szilárd támaszt talált benne, akkor megható lelkese
déssel tud beszélni róla.

Az evangéliumot adjuk tehát a diákságnak anélkül, hogy szublimál
juk, vagy idealizáljuk, ahogy valaki mondotta: „a Mári néni hitével". 
Jézus Krisztust hirdessük, még pedig a megfeszítettet. A keresztyénség 
centrális üzenete a Jézus Krisztusban lett feltétel nélküli bűnbocsánat. 
Nem azért, mert ilyen, vagy olyan erkölcsi teljesítményekre jutottunk. 
Hozzátartozik a megszentelődés is, de a váltság megkerülésével a meg- 
szentelődésről beszélni idealizmus. Sok diák állt elém keserű cinizmussal, 
hogy amit a keresztyénség hirdet, az légvár, az csak olyan „szenteknek" 
való, azt megvalósítani nem lehet. Megdöbbentek azon a válaszon, hogy 
Jézus Krisztusban Isten azt mondja, hogy megbocsátok és nem harag
szom rád, nem taszítlak el magam elől. A keresztyénség azt jelenti, hogy 
elhiszem Istennek, hogy nem hazudik, amikor ezt mondja. Az életemben 
pedig azt kell, hogy jelentse, hogy tudom előre, bűnös leszek holnap is, 
de mind emiatt sincs rajtam Isten haragja, és ez a tudat békességet 
és erőt ad. Ez nem szenteknek, hanem bűnösöknek szól. Adjuk a diákok
nak az ő életük számára szóló evangéliumot. Mert amikor oly sokan 
dorgálják és szidják, és annyit kell képmutatóskodniok és alakoskodniok 
a szidás elkerülésére és valami kis dicséret elnyerésére, a lelkűk úgy 
szomjazik valami felszabadító, megörvendeztető hír után.
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Ennek az evangéliumnak a hirdetésében pedig éppen serdülő diákok 
között igen nagy jelentősége van á személyes kapcsolatnak. Amikor 
sokakhoz szólok, fölkavartam a lelkűket, de egyedül maradnak a leg
személyesebb dolgaikkal. Egy-egy csendes-napnak, diák-konferenciának 
úgy van igazi értelme, ha megmarad ez a folytatása. Serdülő diákokban 
ott él a keserű gondolat: „senki nem ért meg“. Barátra vágyik. És baráttá 
kell lennünk számára. És ettől nem kell a tekintélyünket félteni. Persze 
nem kollektív baráttá, a diákok pajtásává, vagy cimborájává, vagy valami 
jó bácsivá, hanem személyes baráttá. Tudjak őszinte lenni, lássák meg 
bennem is a bűneivel tusakodó embert. Ne álljak előttük úgy, mint aki 
magasan áll az ő életük fölött, amelyiknek az ítéletet hirdetem innen 
föntről. Ameddig én magam nem voltam őszinte, nem várhatom, hogy 
ők megnyíljanak. Mert nagyon sok félelem kötözi meg őket: jaj, ha meg
tudnák, jaj, ha kitudódna! És amikor egyik vagy másik megnyílt, tud
nom kell, mi a gyónási titok. Akármilyen egyszerű volt is, amit kitárt. 
Mindezek mellett pedig halálosan komolyan kell vennem. Minden kérdést, 
amit föltesz, mégha nevetséges is előttem, minden kijelentést, képzelet és 
gondolatvilágának minden bizarr ötletét. Ha csak egyszer nem veszem 
komolyan, mindenkorra magába zárulhat. Pásztori lélek és pásztori munka 
kell középiskolás diákok között.

És mert a személyes kapcsolat oly nagyon fontos, igen nagy a 
jelentősége annak, amikor Jézus Krisztussal személyes életkapcsolatba 
jutott idősebb, főiskolás diákok szolgálnak ebben a diákevangelizációban. 
Számukra mindkét oldalról sokkal könnyebb személyes kapcsolatot találni. 
Különösen lányok között fontos lányok és nők szolgálata. És ezért oly 
fontos, hogy a mozgalmakat hagyjuk meg mozgalmaknak, és fogadjuk 
is el mozgalmakként. A mai Magyarország hívő vezetőrétegének nagy 
százaléka abban az ébredésben lett hívő, amelyik azt hirdette: ifjak evan- 
gelizálása ifjak által, és diákok evangelizálása diákok által. Éppen ma. 
egészen válságos lehet, ha a mozgalmakból csupán lelkész-titkárok mun
káját csinálnánk.

Foltin Brunó
a Pro Christo diákszövetség 

titkára.
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K a ted rá n .

Tanm enet és óravázlat a vallástanításban.

A múlt hónapban felsőbb megbízásból hivatalos látogatást végeztem 
egy ev. középiskolában. Kötelességszerűen minden tanárnál s lehetőleg 
minden tantárgy tanításánál hospitáltam. A tanárok előírás szerint be
mutatták a részletes tanmenetet és a gondosan elkészített óravázlatokat. 
Csak két tantárgynál hiányzott ez: az egészségtannál és a .vallásóráknál. 
Az elsőn nem csodálkoztam. Gyakorló orvos tanította havi egy órában. 
A vallásóráknál már igen bántott ez a hiányosság.

Találgattam, hogy gondolkodnak e tény felett az érdekelt hitoktatók 
és a szenvedő növendékek. A hitoktatók valószínűleg azt vélték, hogy 
minek a tanmenet, mikor a könyvben minden megvan. írásbeli óravázlat 
meg éppen fölösleges, hisz a kisujjában van a tanítandó anyag. Neki telje
sen elég megtudni az órán, hogy mi következik, s azonnal kivág akár 
két óráig tartó magyarázatot is. A növendékek pedig azt hiszik, -hogy 
hiába van a bizonyítvány elején a hit- és erkölcstan, mégis a legutolsó 
tantárgy, mert erre készülni sem kell írásban a tanárnak, holott a többi 
komoly tantárgynál még a leghosszabb pedagógiai múltra visszatekintő 
kiváló tanárnál is ott látjuk a minden órára behozott óravázlatot.

Az 1935: VI. törvénycikk végrehajtására készült Utasítás 21. §. 1. 
pontja ezt mondja: Minden közép-, középfokú- és szakoktatási intézet, 
jellegre és fokozatra való tekintet nélkül minden egyes tantárgy tanmene
tét két-két példányban bemutatni tartozik. . .  Itt hangsúlyozta az Utasítás, 
hogy minden egyes tantárgy, tehát a vallástan tanmenetét is el kell készí
teni. Meg vagyok győződve, hogy a hitoktatók legnagyobb része gondosan 
elkészíti a tanmenetét. Nagyon szomorú volna, ha az egyházak úgy értel
meznék autonómiájukat, hogy nekik a törvény eme rendelkezését nem 
kell végrehajtaniok. Ha valaki vonaton utazik, nem tartaná természetesnek, 
hogy a mozdonyvezető pontos menetrend nélkül haladjon, tetszése szerint 
állapítva meg, hogy milyen sebességgel és mikor érjen rendeltetési helyére.

A tanmenet készítésénél az a legfontosabb, hogy tisztában legyen 
a hitoktató: hány órára ossza be az anyagot. Itt már bajok vannak. A tör
vény a legtöbb iskolatípusnál heti két órát szán a vallásnak osztályonkint. 
Hitoktatóhiány, anyagi kérdések miatt sok helyen csak heti 1 órát tarta
nak, ami már nagyot változtat a tanmeneten. Ezen a téren mindent el kel
lene követni, hogy lehetőleg az előírt óraszám tartassák be. Csak egy 
 szomorú esetet mutatok be ezzel kapcsolatban. A múltban egyik ev. leány
iskolánál a hetenkinti egy vallásóra is legtöbbször elmaradt. Ilyenkor 
az evangélikus leányok felügyelet hiányában bementek a kát. hittanórára, 
ahol szívesen megtűrték őket. Ez így ment éveken keresztül. Csodálkoz
hatunk-e azon, hogy az egyik ilyen volt növendék át akar térni a kát. 
vallásra, pedig régi evang. család sarja, és boldogult atyja egyházi alkal
mazott volt. Vegyes házasságot kötött és a fia katolikus.

Éveken keresztül figyeltem, hogy az ünnepeket, egyéb körülményeket
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figyelembevéve, hány óra van átlag tárgyankint a tanév folyamán. Egy
órás tárgynál 32, kétórásnál 64-re lehet számítani. Az anyagbeosztásnál, 
természetesen az ismétléseket is figyelembevéve, ennyivel dolgozhatunk. 
Csodálatos, de előttem érthető jelenség volt, hogy a vallásnál ennyit soha
sem tudtunk elérni. Sokszor a fele körül járt a valóban megtartott vallás
óra. Azelőtt rendes szokás volt az iskoláknál, hogy a hitoktatók az első 
héten még nem tartottak órát. A hittanóra alatt tehát rendetlenkedhet
tek a gyermekek a folyosón, vagy az utcán. (Azért akadt akkor is vallás
tanár, aki pontosan kezdte a munkát!) Már ekkor érlelődött meg a gyer
mek lelkében az a meggyőződés, hogy a vallás csak másodrendű, nem 
rendes tárgy. De a jelest azért mégis a vallástanár osztogatta a leg
bőségesebben . . .

Van egy anekdota az egyszeri hitoktatóról, aki az első héten nem 
tartott órát, mert akkor volt a beosztás. A másik héten kövekezőképpen 
folyt le az óra: Hányán vagytok? A Bereczky-féle könyvet fogjuk tanulni. 
A jövő órán mindenkinek meglegyen. Most menjetek haza!... Harmadik 
óra: Van-e már mindenkinek könyve? Nincs!? Haszontalanok! Ha a jövő 
héten sem lesz, jaj nektek! Most takarodjatok haza, nem érdeműtek meg, 
hogy foglalkozzam veletek! Ezzel már vége is volt a szeptembernek. 
Csoda-e, hogy nincs meg a 64, illetve 32 óra?

A hitoktató lelkészek egy része még ma is nagyon könnyen mulaszt. 
Még jó, ha bejelenti az igazgatónak, mert az az eset is előfordul, hogy 
ezt is elfelejti. Akkor aztán egyre fokozódó lármával, sokszor verekedve 
várják a tisztelendő urat. Ha gyűlés van, vagy többpapos temetés,- sőt 
jelentéktelenebb esetek is, soha sincs óracsere, vagy az órának más idő
pontban való megtartása, de azonnal mulasztás. Hadd idézzem itt Prohász- 
kának, a róm. katolikusok nagynevű püspökének egy mondását: Meg
kérdezte egy hitoktató, hogy a többpapos temetésre menjen-e, vagy a 
vallásórát tartsa-e meg. Azt felelte: A meghalt emberen már nem segít, 
hogy egy vagy több pap temeti-e el, de a hitoktató azalatt az óra alatt 
sokat építhet a gyermek lelkén. Bűn tehát egy hittanórát is elhagyni!

Az óravázlatokra vonatkozólag a következőket mondja az idézett 
törvény Utasításának 21. §. 1.: „A megkívánt tanítási és nevelési eredmé
nyek csak úgy és csak akkor valósulhatnak meg, ha minden egyes tanár, 
tekintet nélkül az iskola jellegére és fokozatára, óráinak eredményes meg
tartására írásban rendszeresen előkészül.“ 2. pont: „Erre tekintettel az 
iskolalátogató különös gonddal tartozik ellenőrizni, hogy — kivétel nél
kü l — minden tanár nevelői és oktatói munkájának pontos, helyes és ön
tudatos elvégzése érdekében rendszeresen előkészül-e óráira, és készít-e 
óravázlatot.'1 A kivétel nélkül dűlt betűkkel van nyomtatva, tehát vitán 
felül áll, hogy a legelső tárgyból, a vallásból is kell óravázlatot készíteni.

Az óravázlat legyen időbeosztással, vagyis vegye figyelembe, hogy 
a rendelkezésére álló 50 percet, hogy kívánja felhasználni. Itt is szomorú 
tapasztalataim vannak. A hitoktatók egy része későn érkezik, és hajlandó, 
különösen, ha a növendékek létszáma csekély, korábban befejezni az órát. 
Ez nagy hiba! Nem lehet hátrány az egyesekre, hogy kevesen vannak.

Az idő kihasználása csak úgy lehetséges, ha gondos óravázlat készül. 
Így aktív hitoktatásban részesülnek a növendékek, mert a múltban az leg
többször passzív volt. Maga a lelkész imádkozott, azután kikérdezte a fel
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adott leckét. Egy felelt, a többi készült vagy a vallásból, vagy más tárgy-, 
ból. Aztán jött a magyarázat, ha ugyan jött. Sokszor magasröptű elő
adás, amelyben megmutatja a hitoktató, hogy ő mennyit tud. Ezzel szem
ben az aktív órákon az egész társaság dolgozik; munkáltató tanítás folyik. 
Eltekintve egy pár kivételes ünnepélyes alkalomtól (évkezdés, évzárás stb.), 
a növendékek imádkozzanak felváltva. Az előző óra anyagának számon
kérése az egész csoport bevonásával történjék. Azután jöjjön annak az 
órának célkitűzése egy kiválasztott ige alapján, s mindez a növendékekkel 
együttesen megtárgyalva. Mindenkinek legyen bibliája, amelyben maga 
keresse ki a szóbanforgó igéket. Imával zárunk. Minden órán énekeltessünk!

A hitoktatónak a tanításon kívül még egy fontos feladata van, a val
lásos nevelés. A Lelkipásztor ezévi 3. számában, a 93. oldalon Danhauser 
László tollából találjuk a következőket: „Rettentő rombolást visz véghez 
a vallástanítók munkájában a rossz családi élet, ahol a gyermek hétköz
napjait éli. Sok sikertelenségnek, eredménytelenségnek és falrahányt bor
sónak ez az oka. Az otthon látott családi jelenetek, szegénység, nyomor, 
erkölcsi botlások, panamák, a dolgokról alkotott családi vélemények, az 
egyházról és a lelkészről megállapított családi igazságok."

Az iskolaorvos kötelessége felismerni a gyermek testi betegségét, 
s arra megadni a gyógyulási módot és lehetőséget. A hitoktató lelkész 
kötelessége felismerni a tanuló lelki betegségét, s arra nyújtani segítsé
get. De ez csak úgy lehet, ha a hitoktató ismeri tanítványait és életkörül
ményeiket. Ehhez sok időre és türelemre van szükség. Ezért kell minden 
órát, s annak minden percét felhasználni. Már az első órán kérdezze ki 
a gyermekeket családi viszonyaikról. Imádkozik-e mindennap, olvas-e bib
liát? Szülői járnak-e templomba és az Ürvacsorájához? He nem, keresi az 
okokat, meglátogatja őket, és ráveszi a szülőket, hogy gyermekeik érde
kében ők is változzanak meg. A több munkáért és fáradozásért bő kár
pótlást kap a hitoktató, ha egy-egy eltévedt bárányt a helyes útra terel, 
és ha egy tévelygő családot a gyermek révén és segítségével a tiszta ke
resztyén élet forrásához vezet...

Fejtegetésemben talán sötét képet festettem, de sietek kijelenteni, 
hogy tapasztalataimat, mint igazgató, mind az öt vallásfelekezet hit
oktatóinál szereztem. S ha olyan kérdéshez is hozzászóltam, amihez nem 
értek, mert nem szakmám, vagy ha bárkiben is kellemetlen érzést fakasz
tottam, azért előre is bocsánatot kérek. Célom tiszta volt: a Lelkipásztor 
kiváló felelős szerkesztőjének megbízásából rámutatni, hogy hol és hogy 
lehetne valamit még jobban elvégezni. Köszönöm a meg nem érdemelt,, 
kitüntető megbízást.

Sokat panaszkodnak, különösen egyházi emberek, hogy mennyi vesz
teség éri evangélikus egyházunkat kitérések, reverzálisok révén. Keressük 
abban az egyik okát, hogy a fiatalság vallásos neveléséről nem gondos
kodtunk úgy, mint ahogy kellett és lehetett volna. Minden hitoktató je
gyezze meg, hogy az ifjúság éppen annyira veszi komolyan a vallásórákat, 
amennyire ő.

Ha csak egypáran rádöbbennek arra, hogy csakugyan lehetne e téren 
többet és jobbat tenni, elértem kitűzött célomat.

Margócsy Emil
főigazgató, Nyíregyháza-
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M a gunk között.

Az evangélizáció a lka lm ával elhangzott 
vádak a lelkészek ellen.

Engedelmességből írok csak erről a kérdésről. Ügy érzem, hogy min
den tiltakozik bennem ellene. Kérem, hogy ne tekintsen senki várakozás
sal az alábbiak elé, de ne is vegye azokat rossz néven. Aki írja, saját 
magáról mérhetetlenül több rosszat írhatna.

Az evangélizáció szolgájának mindenként nehéz a fenti témáról írni. 
Talán éppen néki a legnehezebb. Ilyen vádakról ő tudhat a legkevésbbé. 
Hiszen az evangélizáció a mások bűneivel való foglalkozást, az ítélkezést 
annyira átfordítja az önmagunk bűnei s önmagunk ítélése felé, hogy 
mások vádolására mégis csak nehezebben futnak rá ilyenkor a gondola
tok, mint más esetben. Ha pedig mégis rákezd valaki, — ami valóban 
ritkaság számba megy! — akkor menten lecsap rá az evangélizátor, és a 
megkeseredést szerző, s éppen ezért romboló negatívumból építő pozití
vum felé irányítja a panaszkodót. Hozzájárulhat ehhez az is, hogy viszony
lag bizonyára éppen azokban a gyülekezetekben a legkevesebb a vád, 
amelyekben a lelkészek evangélizáció által is szolgálni hívánták híveik 
lelkiéletét, üdvösségét.

A feledés homályából mindent előhozva a legtöbb „panaszt'1 talán a 
„Vizet prédikál és bort iszik" közmondás köré lehet sorakoztatni. Semmi 
se ingerli úgy egyház és papok ellen a híveket, mint ha az evangéliumot 
másoknak prédikáljuk, de magunk nem éljük. Ha a szavak papírzörgése 
mögött nincs ott az élet aranyfedezete. Beszélünk szeretetről, s vannak, 
akikkel „kiválóan megokolt" és „kivételes" esetekben ugyan, de: szere
tetlen viszonyban élünk. Megfélemlenénk, ha tudnánk, hogy milyen sok
szor és milyen szomorúan vagy keserűen beszélnek erről a hátunk mögött. 
Dolman lelkésznek van egy tanulságos kis füzete II. Móz. 28:34-ről. „Arany- 
csengetyfl meg gránátalma legyen a palást peremén köröskörül." A szavak 
aranycsengetyűjéből elég sok szokott lenni Áron utódainak palástján, de 
gyümölcs annál kevesebb. És ez az aránytalanság a maga némaságában 
jobban kiabál minden csengetyűnél.

A szeretet nagy parancsolatának összetett napfényét szétbontva a 
helyzet ismerőinek, bizonyára könnyen sorra lehetne venni minden bűnt. 
Miután ezt csak magammal szemben tehetném meg, töredékesen fogok 
csak egyet-mást említeni. Ami eddig akaratlanul elémkerült, azokban elsők 
közt szokott lenni az anyagiasság miatt való panasz. Nem hiába „minden 
rossz gyökere a pénz szerelme", — s az embernek a pénztárcája legalább 
is annyira nehezen és utólag ha megtér, mint ahogyan a mesebeli anyós
nak külön kellett a nyelvét agyonütni a halála után. Azzal a különbséggel,, 
hogy itt sokszor az agyonütés se segít. S a legkevésbbé az szokta észre
venni magán ezt a szörnyű nyomorúságot, akiben a legnagyobbra nőtt, 
s aki a legjobban látja — másokban. Olyan nehezen veszi észre az ember,.



350

mint a kopaszodó tarkóját. A legutóbbi evangélizáción mondta valaki, 
hogy a borbélynál idegen embernek nézett a tükörben egy kopaszodó 
urat, amíg rá nem jött, hogy — önmagát nézi.

A „zsiráflegeltető* pásztorkodással kapcsolatban is nem egyszer 
éri szó a ház elejit. Nem csak azért, mert olyan ékes nyelven beszélünk 
el magasan a fejek felett, hogy csak zsiráfnyakkal lehet felérni a szót, de 
olyan magasra is emeljük önmagunkat mások fölé, hogy csak így közelít
hetnek meg. Valami „drei Schritt vöm Leib“-szerűt éreznek mellettünk. 
Nem a bűnös testvér ül le vagy áll oda a bűnös testvér mellé, de a nagy- 
tiszteletű úr emeli magát nem csekély erkölcsi piedesztálra a hívei fölé. 
Még szomorúbb, ha a szegények s a nyilvánvaló bűnösök megkülönböz
tetetten érezhetik ezt. (S nem egyszer így van.) Velejár ezzel néha az is, 
hogy a híveinkkel való bánásban az igazság és a szeretet mezején az 
igazság némelyikünkben szinte villámháborúval szokott csatát nyerni a 
szeretet ellen. Ejtőernyős törvényvadászok ereszkednek alá feddhetetlen
ségünk szárnyai alól, s elriasztjuk a lelkeket nemcsak magunktól, de 
Krisztustól is. (Ellenkezője, a bfin-takargató „szeretet" ellen kevesebb a 
panasz, bárha jóval gyakrabban fordul elő. Felébredt emberek sajnál
koznak néha a „kímélésen", amiben részük volt vele.)

Kapcsolatos az előbbivel az egyesekkel szemben felgyülemlő keserű
ség indulata is. X. Y. egyenesen ellenséges, N. N. ahelyett hogy segítene, 
amint illenék néki, egyre nehézségeket csinál, — és így tovább. Ez a ke
serűség persze ráül az arcunkra, csöndes panaszokban kiárad belőlünk, — 
és kiváltja a viszont-panaszokat a tőlünk egyre jobban visszahúzódó 
hívekből.

Egyik széleskörű tünete ennek: a negatívumba, protestálásba hajló 
felekezetieskedés, amely nemcsak hogy ki szokott merülni az ellentáma
dásokkal váltakozó védekezésben, hanem unszimpatikussá teszi a lelkészt, 
s panaszokat támaszt ellene. Van a lelkiéletnek egy sajátságos mimikrije, 
amelyet egy rendhagyó fokozású egyházi melléknév jellemez. Az alap
foka: „vallásos", a középfoka: „öntudatos", a felsőfoka: bigott. Az egyházi 
munkának ezen a vonalán legfeljebb sikert lehet elérni, — azt se sok
szor, — de az örökélet szempontjából gyümölcsöt soha. A földi egyházra 
nézve éppen úgy megáll az ige, mint az egyes emberre: „Aki meg akarja 
tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, 
megtalálja azt." Ha Isten úgy indíthatna rá, mint Pál apostolt, hogy ne 
akarjunk tudni másról, mint Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről, 
ez a nagy pozitívum ébredést hozna és embertömegeket gyűjtene be a 
nem önmagát kellető, nem mást ítélgető egyházba. Szerény előízt az evan- 
gélizáció is éreztet ebből.

Kapcsolatos a most említett hiánnyal az is, amikor az ember nem 
felekezetieskedik, hanem dolgozik, de — a maga erejével. Isten Lelke 
nélkül hatalmas dolgokat cselekedhetünk egyházi intézmények, alkotások, 
statisztika, stb. terén, de Isten előtt az egyszerűen „semmi" is lehet (Ján. 
15:5b), vagy fa, széna és pozdorja, amely megég, avagy éppen önmagun
kat is kárhozatba visz (Mt. 7:22—23). Bábelépítéssé .válhat, amely hatal
masat mutat, de lelkiébredés, lelkiélet nincsen benne. Organizáció, de nem 
organizmus. S a lelkileg szomjas hívek valami hatodik érzékkel megérzik 
ezt a hiányt, bárha megnevezni nem igen tudják, és panaszkodnak, sőt



könnyen szét is szélednek, vagy pedig lelkiébredés után újra elalusznak^ 
Nincs köztünk senki, akinek könyörögni ne kellene Szent Lélekért, fel
ébredésért, vagy újabb és újabb ébredésért, ha nem akarja, hogy rajta
keresztül is ez történjék.

Ellenkezője ennek a hiánynak a kényelemszeretet, melynek az ördöge 
igen könnyen megjelenik, bárha mostanában egyre erőtelenedik. Ásatag 
lények kezdenek lenni az általa megszállt lelkészek, — öregek és fiatalok 
egyaránt. Jellemző, hogy az ember képes ezt a kiabáló hiányt is nem 
látni önmagában. Mindenesetre azonban pompás mentségeket talál ellene, 
— amihez különben mindnyájan kiválóan értünk a saját bűneink esetében. 
Ezzel a bűnnel kapcsolatban igen fájdalmasak szoktak lenni a panaszok. 
A rombolás pedig hihetetlenül nagy.

Sajátságos, hogy u. n. adiaforonok is milyen erős visszahatást okoz
hatnak a hívek közt. A nagytiszteletfi úr reggelenként először az újságot 
olvassa (rádiózik), nem-hívő emberek a legjobb barátai, egy-egy hölggyel 
gyakran van együtt, költségesen öltözködik, igen kedveli a jó ételeket,, 
sokat recsegteti a rádió-muzsikát, költekezik, nem-hivatalosan utazgat, 
tenniszezik, vadászik, táncol, dohányzik, quaterkázik, közös strandra jár, 
ha babra is, de kártyázik, mozilátogató, ha reprezentációs okból is, de- 
mulatságba megy, slb. Hozzájön ehhez még egész sor alig megfogható- 
„tünet", melyeknek alapján a hívek általános ítéletet alkotnak lelki éle
tünkről. Vájjon miként vélekedjünk erről? Hiszen úgy járhatunk, mint 
az egyszeri ember a fiával és a szamarával. Mindenki úgyse lesz meg
elégedve. Másik oldalról viszont mégis vannak, akikről a meg nem elége
dettek is elismerik, hogy lelki életet élő emberek és csakugyan lelkipász
torok. Még tévednek is ebben az irányban. Többet, mint megfordítva. 
Magammal kapcsolatban legalább is azt tapasztalom, hogy „túljó" véle
mény könnyebben keletkezik. Azután meg a „közömbös dolgokkal" vala
hogyan úgy van az ember, hogy igen .„közömbösítőén", neutralizálóan 
hatnak a lelkiéletre. Nem jó sokat foglalkozni velük. Persze, az se sokat 
ér, ha mesterkélten kerülöm őket, jóllehet kívánkozom utánuk. Ha valóban 
közömbösek, akkor lesz Róma 14:21. helyesen döntő. Az igazi segítség 
bizonnyal Krisztus szerelmének pozitívuma, amely igazán közömbösökké,, 
semmitérőkké teszi az adiaforonokat, s kívánatossá semmi mást, mint 
„was Christum treibet". Maguktól igazodnak el akkor a dolgok.

Csak megemlítem még a politizálást, amely a németség harmadik 
birodalmában a felekezetieskedéssel együtt alapos előidézője volt az egy
házak szenvedésének s amely mindig vált ki panaszokat a hívekből.

Nagy gyülekezetekben szinte általános a vád, hogy a lelkész majd
nem csak funkciós gép. Figyelembevéve a lelkészhiányt, ezen ma már 
csak az ébredésen át kibontakozó diakónus, diakonissza és főleg laikus 
szolgálat segíthet alaposan, aminthogy itt-ott már kezd segíteni. Sokkal 
súlyosabb panasz a több lelkészes nagy gyülekezetek jórészében a lelké
szek közti hűvös, vagy éppen egész hideg viszony. Folyamatos lelki jég
veréshez lehetne hasonlítani a hatást, amit ez a hívekre gyakorol. Bor
zasztó pusztulást tud eredményezni! És sajnos, a sátán a mi szemeinket 
éppen úgy el tudja vakítani, mint a nem-lelkészekét; az 'ilyen szeretetlen 
viszonynak nálunk is mindig: a másik az oka! A többieknél ez lehet ön-
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csalás, de „én“ éppen az a kivétel vagyok, akinek az esetében csakugyan 
a másik a hibás. . .  A sátán pedig dörgöli a kezeit örömében, és — arat.

Ezzel vissza is érkeztünk a kiinduláshoz, a szeretet összefogó paran
csolatának ellentétéhez, és pedig annak legsúlyosabb válfajában. Más va
laki, aki a helyzetet jobban ismeri, mint az evangélizációs lelkész, bizony
nyal újra kezdhetné, s az önmagába visszatérő kör e szomorú circulus 
vitiosusát sokkal komolyabban láttathatná meg. Ezek a csupán mozaik
szerű töredékek csak keveset éreztethetnek abból, hogy Dietrich Vorwerk 
kérdése mennyire halálosan komoly: „Kann auch ein Pastor selig werden?“ 
Ezrek szemei függnek rajtunk, s szinte kérlelhetetlenül sodorjuk őket ma
gunkkal. Hová?

vitéz Sréter Ferenc
Budapest.

Lelkészevangelizáció.

Kapernaumban, a balatonparti gyenesdiási lelkészüdülőben, 
ez évben is megrendezi a MELE a lelkészevangelizációt. Ez a 
lelkészevangelizáció immár a harmadik. Időpontja a szokott 
időpont: István király hete. Kezdődik augusztus 19-én este s 
befejeződik augusztus 23-án este. Ez évben még az eddiginél 
is jobban akarjuk uralkodóvá tenni az Igét a lelkészevangeli- 
záción. A bibliakörök témája a II. Korinthusi levél 2—3—4 és 
5-ik fejezete lesz a következő címeken: 1. Én és az én ellen
ségeim. 2. A lélek szolgálata. 3. A mindig esedékes megtérés.
4. A megbékélés szolgálata.

Az evangelizáló előadások Máté 10. fejezetéről fognak 
szólani „Az első papszentelési beszéd" címen. Az egyes elő
adások címei: 1. Küldelek. 2. Hatalmat adok. 3. Hová? 4. Miért?
5. Mi a fizetés? 6. Veszedelmes a küldetés. 7. Mitől félj és 
mitől ne. 8. Drága vagy. 9. Vallástevő vagy. 10. Harcos vagy. 
11. Kereszt nélkül nincs szolgálat. 12. Halál nélkül nincs kereszt. 
13. Rangrejtett Krisztus vagy.

A délutáni megbeszélések a különböző missziói kérdéseket 
fogják tárgyalni: Testvéri misszió. Gyülekezeti misszió. Sajtó
misszió. Külmisszió. Ezeknek bevezetését felkért előadók fog
ják tartani. Az evangelizáló előadásokat magam végzem.

Minden lelkész kap meghívót rá, felhívom azonban itt is 
az evangelizációra a figyelmet.

Túróczy Zoltán.
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Könyvtárban.

Magócs Károly: Hívogatás. Budapest, 1940. A szerző kiadása. 196 
lap. Ára: 3 pengő.

Magócs Károly budapesti, bányakerületi központi lelkész 33 ige
hirdetését tartalmazza ez a könyv. Ezeket az igehirdetéseket mint minden 
igehirdetését, hívogatásnak szánta a szerző, s ezeket — közülük 18-at 
rádióközvetítéssel — mind a budapesti Deák-téri templomban mondott 
el. A „Király hívogatója" akar lenni, aki menyegzőbe hívja a hivataloso
kat. A 33 igehirdetés 8 esztendő igehirdetés anyagából van kiválasztva, 
a prédikációk azonban mind formai, mind pedig teológiai felfogás tekin
tetében egységesek s ez azt jelenti, hogy a szerző teológiai felfogásában 
határozott és megállapodott egyéniség.

A beszédek igen nagy gonddal és lelkiismeretességgel készültek. 
Valamennyi kerek egész, önálló egység. Jellemző a szerzőnek az ige
hirdetésben való lelkiismeretességére, hogy a beszédek „szinte szóról- 
szóra, úgy ahogy most nyomtatásban napvilágot látnak" hangzottak el; 
— nem sok igehirdető merné elhangzott igehirdetéseit szóról-szóra ki
nyomtatni.

Minden beszéden látszik a komoly elmélyedés, meditáció. A szerző 
a fővárosban működő lelkész, ahol nem könnyű a Király hívogatójának 
lenni. Látja ezt a szerző is és fáj néki, hogy ez a világ inkább a maga 
mindennapi, földhöz kötött gondolataival van elfoglalva, mint az onnan 
felülről szóló hívogatással. Nagy kísértés ez minden — különösen nagy 
városban működő — igehirdető számára, mert két véglet felé sodorja. 
Vagy igyekszik az evangéliumot a világ számára „elfogadható" tet
szetős módon hirdetni, mint ahogy a keserű orvosságot ostyába csoma
goljuk, — vagy pedig a kinyilatkoztatás magasságaiban járva, hirdetni 
Isten Ítéletét, így azonban életidegenné válik az igehirdetése.

Magócs Károly ez utóbbi végletet teljesen kikerülte, de nem tudta 
teljesen elkerülni az előbbit. Meleg lelkipásztori szíve nagyon átérzi a 
fővárosi embernek lelki és testi nyomorúságát, beszédeiben ott van az ő 
lelki harcainak a nyoma is, de mintha túlsókat foglalkoznék ezzel. Igaz, 
a mai meghajszolt ember szívéhez ügy lehet legközelebb kerülni, hogy 
önmagáról és nehéz helyzetéről beszélünk, ugyanakkor azonban kevesebb 
idő és kevesebb figyelem jut a szentírásban foglalt szuverén kinyilatkoz
tatásnak a meghallására, amely királyi igénnyel lép fel mindenkivel, sze
génnyel, gazdaggal, városival, falusival szemben egyaránt. A hívogató 
kötelessége tehát az, hogy magát Isten igéjét kiáltsa, — annak az egyes 
életsorsokra alkalmazását a Szentlélekre bízva, — és ne az igéről beszéljen 
a mindennapi élet szenvedéseinek és bajainak a tükrében, mert az így 
elért életközelség könnyen az Isten-közelség rovására megy.

Mihelyt így beszélünk az igéről, Jézus szenvedése könnyen csak példa
képpé, Isten beszéde könnyen csak pillanatnyi lelki fürdpvé válhatik a 
számunkra s keresztyénségünkben könnyen úrrá lesz a hangulati elem. 
Az igének az emberekhez — fővárosi gyülekezethez — alkalmazásának
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a következménye az is, hogy a jónak a megítélésénél reformátori theolo- 
giai megnyilatkozások mellett is sok helyen az erkölcsi idealizmus letűnt 
felfogása jut érvényre. Az annyira gondolat-gazdag munka figyelmes át
tanulmányozása minden igehirdetőnek nagy nyereséget jelenthet.

A könyvet igen gondosan és ízlésesen állította ki Garab József ceglédi 
könyvnyomdája.

Joób Olivér
nyíregyházi lelkész.
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