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Közösség.

„Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igaz
ságot, ki ki az ő felebarátjával: Mert egymásnak 
tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkez
zetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.'1

Efezus 4, 25—26.
„Szóljatok igazságot." Ez az, ami sokszor mindennél nehe

zebbnek látszik. Annyi minden érv zárja le az igazság szólására 
készülődő ember ajkát. A különböző „tekintetek", az illendőség 
és a tapintat szempontjai, baráti és rokoni kapcsolatok, úgy
nevezett „magasabb érdekek" s végül — de nem utolsó sor
ban — a magunk „jól felfogott" érdeke tesz lakatot az igaz
mondó szájra. Úgylátszik, hogy minden emberi közösség fel
bomlik, minden rend felborul a kendőzetlen igazság választó
vizére.

Pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. Minden emberi 
közösségnek egyetlen lehetséges alapja az igazság. A hazugság 
mindent eltakaró rózsaszínű malterja csak ideig-óráig ragaszt
hatja össze a családot, nemzetet, egyházat. Igazi közösség csak 
az igazság kemény alapkövén épülhet fel. „Mert egymásnak 
tagjai vagyunk." Egy test tagjai, fele-barátok, utitársak. Ha ez 
nem akarunk egymás számára lenni, ha nem akarunk össze
forrni, egybefonódni, — akkor szükségképpen tövis és szálka 
leszünk egymás testében, amelytől — egymástól! — kölcsönö
sen szabadulni akarunk. Ha nem akarunk számolni a felebarát
tal, aki mellettem áll, akit Isten az útra velem adott, aki a köze
lemben van (plésion!), akkor közöttünk előbb-utóbb leszámo
lásra kerül a sör.

Igazságot szólni és mégis szeretetben élni nem könnyű 
dolog. Az igazság kemény köve könnyen szikrát csihol a szívek 
acélján. De egy szikra még nem tűzvész. Ha a fellobbanó harag 
lángja nem talál táplálékra, hamar elhamvad s nem lesz belőle 
haragtartás. Ahol megbocsátás van, ott erejét veszti a bűn.

Mindez egyedül azért lehetséges, mert Isten szerint terem
tett új emberek vagyunk. És csak akkor lehetséges, ha valóban 
azok vagyunk.

Hazugság és haragtartás hányszor gátolták már lelkipász
tori szolgálatomat? Hányszor riasztották már el tőlem s rajtam 
keresztül a Krisztus testétől azt, aki reám volt bízva s akiért 
nekem különösképpen is felelnem kell — a felebarátot?!

Groó Gyula
győri vallástanító lelkész.
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A  dolgozó szobában .

Barth Credója a Kátétanításunkban.

Barth Credója az Apostoli Hitvallás részletes magyarázata. 
Akik ismerik, valószínűen egyet értenek velünk abban, hogy 
olyan tisztázott teológiájú, könnyen használható könyv, amely 
feitétlenül segítségünkre lehet Káté-tanítás idején a Hitvallással 
való foglalkozás közben. A következőkben csak arra igyekszem 
törekedni, hogy felhívjam a figyelmet Barth könyvének olyan 
mondanivalóira, melyeket a Hitvallás magyarázata közben érvé
nyesítenünk lehet, sőt, ha komoly munkát akarunk végezni, 
közölnünk is kell. Természetesen az itt következők nem a gyer
meknek szólnak, hanem a tanítónak. A Credo nem negyedik 
osztályos tankönyv, de teológusoknak szóló alapvetés, azért 
így is kell fogadnunk azt. Igyekszem azonban úgy leegyszerűsí
teni Barth mondanivalóját, hogy kellő feldolgozással közölhető 
legyen az iskolában.

Barthnak feltétlenül igaza van akkor, — s itt nekünk követ
nünk kell őt —, mikor a hitvallás magyarázatát azzal kezdi, 
hogy fényt derít arra, mit is értsünk a Hitvallás első szaván: 
„Hiszek1*. Egész biztos ugyanis, hogy az egész további tárgyalás 
nagyon sok kételyét, nehéz vitáját el lehet kerülni, ha egyszer 
tisztáztuk és el tudtuk fogadtatni a gyermekekkel, mit is jelent 
ez az állásfoglalás: „Hiszek". A „Hiszek" azt jelenti, hogy itt 
és mindig a hitünk akar beszélni (hitvallani), még hozzá az a 
hitünk, mely nem más, mint a „kijelentő Isten emberi elisme
rése". A gyermek előtt tehát világossá kell tenni, hogy itt a 
legközvetlenebb módon Istennel állunk szemben, azzal az élő 
Istennel, akivel nem lehet vitatkozni, akit nem lehet bizonyítani, 
s nem lehet cáfolni sem, akivel semmit mást nem lehet tenni, 
mint hallgatni Őt. Figyelni reá, s szánkkal és szívünkkel, tehát 
hitvallásunkkal, s egész életünkkel elismerni Őt, s elfogadni 
annak, és olyannak, akinek és amilyennek ő  saját magát mondja. 
Alku nélküli komolysággal kell itt beszélnünk arról, hogy a 
Hitvallás nem a mi emberi nézeteinket, sejtéseinket, elgondolá
sainkat vagy éppen kívánalmainkat közli Istenről, hanem utána
mondja azt, amit Istentől az ő saját kijelentéséből (a Szent
írásból) hallottunk. Amikor tehát mi, keresztyének (én tanító 
és te gyermek) azt mondjuk, hogy „Hiszek", akkor mi meg
hajolunk ez előtt az élő Isten előtt, aki olyan kegyelmes volt, 
hogy bemutatkozott nekünk, s engedi, hogy őt ismerhessük, sőt 
elismerhessük, magunkénak vallhassuk, belőle élhessünk s így 
bizonyosak lehessünk afelől, hogy nem fogunk csalatkozni a 
hitünkben. Az ugyanis, amit a mi hitünk (és így Hitvallásunk) 
vall, nem egyéb mint Isten saját beszéde, saját m agán1, a mi 
számunkra, használatunkra, s reménységünkre.
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A Hitvallás első szavával kapcsolatban azt is tisztáznunk 
kell, hogy mikor mi (tanító és gyermek) igazán komolyan el
mondjuk ezt a Hitvallást, akkor mi, mint az Egyház tagjai tesz- 
szük a Hitvallást. Mi nem magunk vagyunk, hanem együtt
mondjuk az egész Egyházzal ezt a Hitvallást, vagyis csatlakoz
tunk ahhoz a közösséghez, mely nyilvánosan és felelősségtelje
sen elismerte Istenének ezt az élő Isten, akiről a Hitvallás 
beszél, s így, eközben a hitvallás közben a hitnek, a remény
ségnek és a szeretetnek közösségévé lett. Azt is el kell fogad
tatnunk a gyermekekkel, hogy ezzel a hitvallásos csatlakozás
sal egyszerre a harcoló egyház tagjaivá lesznek, akiknek a min
dennapos életében ez a Hitvallás és a benne való megmaradás 
állandó harci-győzelmi ténnyé kell legyen éppen akkor, mikor 
a mindenkori korszellem, az ember örök Isten ellen való láza
dása, a saját emberi gondolatai és konkrét bűnei ellenére kell 
megmaradnia Isten mellett. A hitvallást így a mi egész életünk
kel mondjuk, mikor folytatjuk a küzdelmet a bűnnel, a világ
gal, s állandóan azon vagyunk, hogy a sátán hatalmából kime
neküljünk, s Istenhez menjünk az ő királysága alá, a naponkénti 
bűnbánat és megtérés tusájában. A hivallás minden szaváért 
nekünk naponként kell megküzdenünk, hogy így állandóan 
annak az élő Istennek uralma alatt élhessünk, aki magát annak 
jelentette ki, akinek a Hitvallás is mondja: Atya, Fiú, Szent
lélek Szentháromság egy igaz Istennek, vagyis, aki nekünk 
Teremtőnk, Megváltónk és Megszentelünk.

A gyermekeknek azt is látniok kell, hogy a Hitvallás az 
egyházat „missziói tevékenysége közben mutatja be, a még egy
házzá nem vált világhoz való odafordulása közben, az iránta 
megnyilvánuló felelősségtudata és a hozzá intézett felhívása 
aktusában1'. „Minden más emberi tényező közül egyedül a hit 
ténye az, ami másokban is hitet válthat ki. A Credóban az egy
ház kísérletet tesz arra, hogy ezt a tényt valóban hatótényezővé 
tehesse." Akár hallod, akár mondod te gyermek a hitvallást, a 
misszionáló egyházzal vagy kapcsolatban, amelynek egyetlen 
feladata és állandó életformája az, hogy embereket hívjon ki 
e világból az Isten uralma alá. Ez a kihívás pedig csak ennek a 
hitnek megmutatása által történhetik.

A továbbiakban tanácsos, hogy miután a lutheri magyarázat 
alapján hármas felosztásban általánosságában megbeszéltük a 
hitágazatokat az Atyáról, mint Teremtőről, s munkájáról, a 
teremtésről, — a Fiúról, mint Megváltóról és munkájáról, a meg
váltásról, — és a Szentlélekről mint Megszentelőről és munkájá
ról, a megszentelésről, — legalább annyi megbeszélést tartsunk 
a Hitvallás legfontosabb mondanivalói felett, mint Barth a Cre
dóban. Mivel a Hitvallás magyarázata amúgyis a negyedik osz
tályban jöhet szóba, s itt amúgyis tankönyv hiányában kény
szerülünk ,,hit és erkölcstan" címén kis dogmatikát és etikát 
adni, azért ez a bőséges Hitvallás-magyarázat ilyen megbízható 
és modern teológia alapján annyira előrevihet' minket, hogy 
ezek után már csak a szentségekről szóló keresztyén tanítást
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és a fontosabb etikai kérdéseket kell feldolgoznunk máshonnan. 
A következőkben Barth felosztása alapján fogok végigsietni a 
Hitvallás legdöntőbb mondanivalóin.

1. Hiszek Istenben. Erről az Istenről, akiben á Hitvallás 
szerint hiszünk, azt vallja a Hitvallás, hogy ő  Atya, . . . Fiú, 
. .. Szentlélek. Barth itt igen helyesen figyelmeztet arra, amit 
nekünk is feltétlenül meg kell beszélnünk a gyermekekkel. 
„Isten nem olyan valóság, akinek ismeretével a hívő ember már 
hívő volta előtt is rendelkeznék, hogy azután, mint hívő ember, 
ez előzetes ismeretét mintegy javított, gazdagabb formában 
tapasztalhassa meg.“ Azt tisztáznunk kell, hogy nekünk embe
reknek nincs egy általános Istenről való ismeretünk, amit aztán 
keresztyén hívővé lételünk idején így értelmeznénk, vagy mélyí
tenénk el, hogy ez az Isten, akit már eddig is ismertünk, Atya- 
Fiú-Szentlélek Isten. Ez a keresztyén hit Istenről nem javítéka 
az eddigi Isten-ismeretünknek, hanem mindannak egyenes cáfo
lata, amit az ember Istenről tudni vél. Mindaddig, míg mi így 
meg nem ismerjük Istent, ahogy magát Isten a kijelentésében 
bemutatja, mindaddig csak bálványunk lehet. Azt már gyerme
keinkkel meg kell értetnünk, hogy az ember sajátmagától nem 
képes Istent megismerni, sem őhozzá eljutni, hanem csakis a 
sajátmagunk megtagadása árán. Nekünk a legvalóságosabban 
meg kell alázkodnunk,magunkat minden emberi okoskodásunk
kal és erőnkkel együtt megölnünk, csakhogy elfogadhassuk 
Istenről ezt az egészen újat, emberileg egészen hihetetlent, hogy 
Ő Atya-Fiú-Szentlélek Isten, s így a mi Istenünk. Nagyon sok 
nyárspolgári huzavonát, álkeresztyénséget, humanizmust és 
pogányságot eltüntethetnénk híveink életéből, ha erről már kora 
gyermekkorban fenntartás nélkül, nagyon komolyan beszélnénk. 
Már a gyermeknek tudnia kell, hogy ő a keresztyénségben nem 
olyat hall, amire maga is rájöhetett volna, vagy rájöhet, hanem 
olyanvalamit, amit neki kijelentenek, s amiben neki hinnie kell. 
Éppen ez a beállítás előre eltüntetheti a sok vitaalkalmat, mely
ben az örök ember keresi a lehetőséget arra, hogy a maga el
képzeléseit érvényesítse akkor, amikor neki engedelmesen kel
lene hinnie. Valójában minden tévelygés ebből az örök emberi 
kísérletezésből ered. Itt van aztán alkalom arra is, hogy az 
általános (természeti, történelmi, lelkiismereti) kinyilatkoztatás 
értéktelenségét kimutassuk a különös, Isten eleven kinyilatkoz
tatása mellett, s már itt figyelmeztethetünk a keresztyén hit 
krisztocentrizmusára: „Senki sem ismeri az Atyát, hanem csak 
a Fiú és akinek a Fiú meg akarja jelenteni!11

Pedagógiailag pedig nagyszerű alkalom nyílik itt arra, hogy 
a már gyermekkorban bontakozó Isten ellen lázadó embert 
hozzá szoktassuk a valósághoz: Isten, — Isten. És az ember, — 
ember. És az ember csak annyit kaphat Istentől, amennyit Isten 
szabad és indokolatlan kegyelméből ad néki.

2. Mindenható Atyában. Barth ezzel kapcsolatban figyelmez
tet arra, hogy nem az „Atya" kifejezést értelmezi a „Minden- 
ható“ kifejezés, hanem fordítva. Vagyis nem úgy van a dolog,
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hogy mi már emberileg meg tudjuk érteni, hogy mi az a min
denhatóság, (végtelen erőlehetőség, mindenre való képesség) s 
aztán Istent, mint a mi Atyánkat felruházzuk ezzel a szép jelző
vel, hogy ő ez a mindenható, aki mindenre erős. Hanem éppen 
fordítva. Mi megismerjük az Atyát az ő kijelentéséből, s ebből 
tudjuk meg, hogy mi is a mindenhatóság. Az az, amit az Atya 
képvisel és mivel. A mindenhatóságról e kijelentés ismeretének 
hiányában beszélni tulajdonképpen üres beszéd, s nem is speciá
lis keresztyén mondanivaló. Bármilyen vallás mondhatja az Iste
nét olyannak, akinek végtelen ereje és hatalma van. Keresz
tyénné ezt a magába üres kifejezést éppen azt teszi, hogy a 
mi Atyánk ez a mindenható. A mindenhatóságát úgy értve, hogy 
mi neki valóságos, eleven uralmában vagyunk annyira, hogy ő 
minket elkárhoztathat és üdvözíthet. Tudniillik ő  a Jézus Krisz
tus Atyja, s mint ilyen, a mi Atyánk. (A keresztyén hit itt is 
krisztocentrikus.) így az Ö mindenhatósága nem puszta cím, 
mint mondjuk a görög-római „páter omnipotens", hanem je
lenti az Ő Úr voltát a mi üdvösségünk és kárhozatunk kérdésé
ben. Ezzel kapcsolatban alkalmunk van a gyermekek előtt álta
lában beszélni arról, hogy Isten tulajdonságai nem emberi tulaj
donságok (mondjuk a végtelenig felnagyítva), amiket mi ruhá
zunk Istenre, hanem mind olyan mondanivalók róla, amiket az 
Ö cselekedeteiből és kijelentéseiből ismerünk meg. Ilyenformán 
nem mi teremtjük Istent a mi képünkre és hasonlatosságunkra, 
hanem megismerjük és elfogadjuk Őt olyannak, amilyennek Ő 
magát az Ő kinyilatkoztatásában mondja. Tanuljuk meg Barth- 
tól, hogy sohasem elég semmilyen lelkipásztori munka, amit 
arra fordítunk, hogy a hívőt már gyermek korában erre az alá
zatosságra neveljük, melyben neki el kell fogadnia Isten kinyi
latkoztatását és hinnie kell abban!

3. Aki teremtette a mennyet és a földet. A teremtéshitünk 
nem csak azt jelenti, hogy mi „teljes mértékben tulajdonává 
lettünk a mindenható Istennek, az élet és halál urának, a Jézus 
Krisztus Atyjának, hanem, hogy nélküle egyáltalán nem is létez
hetnénk, egyedül Őáltala vagyunk'1. Ennek egészen személyes 
beállítást kell adnunk tanítás közben. Barth itt a mi Lutherün
ket idézi: „Hiszem, hogy Isten teremtett engem." Itt kell fel
mutatnunk a gyermek előtt az emberi lét végtelen kicsinységét 
a végtelen szabadságú és akaratú Isten uralma alatt. A tanítás 
itt egészen gyakorlati lehet, s megmutathatjuk, hogy a világ és 
benne mi Isten céljai szerint, az ő tervei számára teremtettünk, 
s hogy a világ az „ember számára csak Isten szolgálata céljá
ból „jó“. Mindenki elrontja az életét, aki nem akar Isten szol
gálatában és tervei szerint élni. Emellé a hit mellé azután be
olthatjuk a gyermek szívébe azt a bizodalmát, hogy Isten vi
szont ma is vele van a világgal, s benne mivelünk, s oltalmazó, 
gondviselő, értünk való jó Isten, aki mindeneket jóvégre vezet.

4. Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában. Itt a katechéta 
talán a legnehezebb feladatok előtt áll, mert meg kell birkóznia 
az Isten emberré léteiének, Krisztus Isten-emberségének, s az
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Atyával való egyenlőségének kérdéseivel amit az „Isten egy
szülött Fia“ kifejezés bizony nem tesz könnyűvé. A mi tanítá
sunk sem lehet azonban olyan kézelfogható „bölcseség“, mint 
ahogyan a prédikációnk sem lehet ezen a ponton az. Barth 
megtaníthat arra, hogy ne akarjunk ezekből a tényekből meg
fogható „hittételt" csinálni, s valamit emberi szellemességekkel 
konszolidálni Istennek a Jézus Krisztusban elhelyezett titkaiból. 
Itt mindig „arról a teljesen lehetetlen dologról van szó, hogy 
a szentséges Isten, akinek haragját mi magunk ellen kihívtuk, 
emberré lett, csak azért, hogy minekünk mégis pártunkat fog
hassa, hogy helyettünk Ő maga hordozhassa el azt a haragot, 
vagyis, hogy az ö  tulajdon emésztő haragját mihelyettünk el
szenvedje, önmagának mihelyettünk eleget tegyen, hogy így a 
mi Istenünk lehessen, ami azt jelenti, hogy hozzánk, érdemte
lenekhez valami egészen megfoghatatlan módon jó lehessen." 
Itt talán „meg lehet majd értetni", hogy Jézus Krisztus ez az 
Isten maga, aki maga jön a földre, hogy elvégezze a mi ki
engesztelésünket. Ez a nagy kiengesztelő pedig valóban „a mi 
Urunk", aki Luther szerint nem arannyal sem ezüsttel, de saját 
vérével vett minket, „hogy egészen az övé legyek". Jézusban, 
mint Úrban hinni ezt jelenti.

5. Fogantatott Szentiélektől, született Szűz Máriától. 
„Semmiféle isteni szükségképiségről nem tudunk, melynek alap
ján az Igének testté kellett volna lennie. És semmi oly emberi 
lehetőségről sem tudunk, melynek alapján az Ige testté válhat
nék. Mi csupán magáról a való tényről tudunk: az Ige testté 
lett." És a hitünk dolga az, s csak az, hogy ezt a történést, ezt 
az eseményt a Szentírás elbeszélése alapján nyomon kövessük. 
Jézus fogantatásánál nincs szó „nászról, hanem sokkal inkább 
Márián végbemenő teremtői tevékenységről", melyben Isten 
kegyelme és szabadsága nyilatkozik meg. Itt feltétlen az előbbi
ekhez kell kapcsolnunk a magyarázatunkat. Isten emberréléte- 
lének oka, célja, s természetesen módja is Isten szabad kegyel
mében van elrejtve, ami előtt mi csak meghajolhatunk.

6. Szenvedett. . . Barthnak jó tanácsa, hogy ne beszéljünk 
Jézus szenvedéséről ezzel az emberi szánakozással: Jóllehet, bár 
büntelen volt, mégis szenvedett. Hanem inkább ezzel a kinyilat- 
kozássszerű valóságismerettel és hittel, hogy mert ártatlan volt, 
azért szenvedett. Óvakodnunk kell attól, hogy Jézust tragikus 
hőssé szentimentalizáljuk. Inkább azon legyünk, hogy a gyer
mekek lássák Istennek azt az előre eltervezett csodálatos kegyel
mét, hogy a Fiát értünk egyenesen a szenvedésbe küldi, s Jézus
nak, Isten Bárányának ezt az alázatos engedelmességét, hogy 
ő bele megy ebbe a szenvedésbe.

7. Megfeszíttetett, meghalt, eltemettetett. Itt mutassuk meg 
azt, hogy ez félreérthetetlenül, valóságos emberi halál. Jézus 
átmegy az emberi valóságos halál egész nyomorúságán, s így 
meggyőzi a mi halálunkat. A mi büntetésünket Ő hordozza. Ez 
nem eszme, nem legenda, de egy embernek valóságos halála a 
többiért. Egy embernek, aki valóságosan élt és meghalt az em-
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béri történés egy bizonyos pontján, beleágyazva az emberi tör
ténetbe, amire a hitvallásban a Poncius Pilátus neve is emlékez
tet. Jézus az Isten ítélete és büntetése alá vonatott, hogy meg
lássa, s benne mi meglássuk, mit is jelent Istent elhagyni, s 
ezért Istentől is elhagyatni.

8. Feltámadott. Ez a szó azt jelnti, hogy Jézus a győztes. 
A győzelmes Isten belenyúlása, konkrét segítsége a nyomorult 
ember életébe. Isten ezzel a kegyelmi tényével „az általa fel
vett emberi lét elmúlásának szükségképpeni sorsát feltartóz
tatta, érvénytelennek nyilvánította", s ezáltal reménységet nyi
tott és hitet enged arra, hogy a mi emberi sorsunk szükség
képpeni elmúlását is kegyelmesen feltartóztatja. Erről beszél a 
harmadik hitágazat: „Hiszem a testnek feltámadását".

9. Üle az Atya Istennek jobbjára. Tisztáznunk kell itt, hogy 
Isten jobbja nem térileg meghatározott hely, de az az állapot, 
melyben most Jézus Krisztus, a mi Urunk van. A dicsőségnek, 
felmagasztalásnak, s teljes uralkodásnak fenséges állapotában. 
A tanítás itt az élő és uralkodó Jézus Krisztusról kell szóljon, 
aki ma is ura az Egyháznak, s így nekem hívőnek Uram, az 
igazi Főpap újtestámentumi értelmezésével, hogy t. i. Ő nekem 
közbenjáróm az Atyánál, s viszont nálam helyettesíti az Istent. 
Számomra Ő az Isten, aki által az Atyához mehetek. Persze 
Jézusnak ezt az uralkodását és jelenlétét is tisztáznunk kell. 
Jézus a világ és az egyház számára most csak az Ő Szentlelke 
által van jelen, az ö  kegyelmi eszközeiben. Itt pedig alkalom 
van tanítás közben az Igében és a Szentségekben működő Úr 
Jézusról beszélni, olyan gyakorlati formában, ahogyan csak 
konkrét tapasztalatainkról beszélhetünk. (Kitéréssel itt az Ö 
másodszori visszajövetelére és az utolsó időkre vonatkozó ke
resztyén reménységre, nagyszerű átmenetünk van tanítás köz
ben megkezdeni a Szentlélekről szóló megbeszéléseket.)

10. Szentlélekben. Barth itt nagyon jól figyelmeztet arra, 
hogy most az ember kerül a hitvallás érdeklődésének előterébe. 
Itt (ha az előbbiekkel lehet ilyen megkülönböztetést tennünk), 
meg kell érezniük a gyermekeknek, hogy igazán az ő ügyükről 
lesz szó. Barth másik fontos figyelmeztetése, amit nem felejt
hetünk el tanítás közben, hogy a harmadik hitágazat is kriszto- 
centrikus. A Jézus Krisztus által megígért és elküldött, az Ő 
saját Szendéikéről van szó. Vele kapcsolatban az Egyházban 
is azért hihetünk, mert Ö megalapította, a szentek közösségé
ben is, mert ő  ezt létre tudja hozni, a bűnbocsánatban is, mert 
ő  ezt megszerezte és oda tudja adni nekünk, s a feltámadásban, 
örökéletben is, mert ő  feltámadott, s nekünk tud örök életet 
adni. Magára a Szentlélek küldetésére nézve azonban Barth 
egészen a lutheri magyarázaton halad. Mi magunk nem tudnánk 
Jézus Krisztusban hinni, de a Szentlélek hív, gyűjt, világosít, 
szentel és tart meg minket ebben a keresztyén hitben. Itt Barthot 
mégegyszer meg kell hallgatnunk. Itt ugyanis ő katechetikai 
szempontból is igen jó helyen hangsúlyozza, hogy „ez a hata
lom, amely bennünk mindezt munkálni tudja, nem lehet kisebb
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Isten hatalmánál." És megragadhatjuk az alkalmat itt arra, hogy 
hitvallást tegyünk a Szentlélek Isten-voltáról is. Ö a Szenthárom
ság Isten harmadik személye, s nem valami szellem, vagy erő, 
vagy lelkesültség, stb.

11. Egy keresztyén Anyaszentegyházban. Feltétlen szól
nunk kell az egyház egységéről, szentségéről, egyetemességé
ről és apostoliságáról, s ezek alapján arról, hogy az egyház az 
Isten világából kihívott szentjeinek közössége. Barth erőtelje
sen hangsúlyozza az egyház communio voltának lényegességét, 
s ne mulasszunk el mi sem egy nagyszerű alkalmat arra, hogy 
a gyermekek előtt az egyházat, mint a hit, a reménység és a 
szeretet közösségét be ne mutassuk. Nekik tudniok kell, hogy 
egyházban élnek, amelynek egy feladata, célja és rendeltetése 
van, egynek lenni az evangélium és a szentségek körül a Szent
lélek vezetésében, Jézus Krisztus uralma alatt, az Atya Isten 
dicsőségére.

12. Bűneink bocsánatát. „A Szentlélek legnagyobb ajándéka 
a bűnös ember hit által történő megigazulása." „A kegyelem 
maga a bűnök bocsánata. A kegyelmet elfogadni annyi, mint 
bűnbocsánatban részesülni." Barth ezekben a mondatokban jól 
tanít arra, hogy Isten kegyelméről, bűnbocsánatról és hitről 
egyszerre beszéljünk, s a bűnbocsánatot ne egyszerű nyárspol
gári várakozásként oltsuk tanítványaink szívébe, de a hit által 
történő megigazulás nagy harci tényeként. Itt nagy alkalom 
van a sola gratia, sola fide tanításának kibontogatására.

13. Testnek feltámadását és az örök életet. Barth itt prédi- 
káltat arról, hogy „az emberek földi története és társadalma, 
ideje és világa mellett még egy másik, elkövetkező emberi lét
lehetőség is van." Erről a másik világról, az örökéletről igen 
beható beszélgetéseket kell tartanunk a gyermekeinkkel. „A test 
feltámadása azt jelenti tehát, hogy a mi létünk, mint testi lét, a 
mi mennyünk és a mi földünk, mint lázadásunk színtere, a mi 
időnk, mint Pontius Pilátus időköre megszűnik, és az Istennel 
való zavartalan békességnek létállapotává, mennyévé és földévé, 
időkorává lesz, mely békesség a mi szemeink előtt elrejtve 
ugyan, de Krisztus testében máris kétségtelen valóság."

*
Lehet, hogy fentiek igen nehezeknek és a gyermekek előtt 

feldolgozhatatlanoknak látszanak, de magam megkíséreltem 
ezeknek a mondanivalóknak a közlését negyedik gimnáziumban, 
s nem éreztem, hogy lehetetlenség volna arra törekednünk, hogy 
tanításunkat különösen középiskolai színvonalon a reformátort 
theologia eredményeiből tápláljuk. Mi mindenesetre sohasem 
mondhatunk le arról, hogy megkíséreljük kiszabadítani a val
lástanításunkat a humanizmus, a szentimentalizmus és az „értel- 
messég" kátyújából és megkíséreljük a hit-tan óráivá tenni a 
sokszor nagyon kispolgári vallástant.

Dezséry László
Budapest.
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Az egyház ősi kollekta-imádságai.
(Folytatás.)

61. Szentháromság ünnepe után XI. vasárnapon. — Minden
ható és irgalmas Isten, akinek ajándéka, hogy híveid méltó
képpen és dicséretesen szolgálhatnak Néked, kérünk Téged: 
engedd, hogy ígéretedre akadály nélkül törekedhessünk; a mi 
Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélek
kel, stb., ámen.

62. Szentháromság ünnepe után XII. vasárnapon. — Minden
ható, örök Isten: növeld bennünk a hitet, a reményt és a szere
tetek és hogy elnyerhessük ígéretedet, add, hogy szeressük 
parancsolatodat; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad által, aki 
Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

63. Szentháromság ünnepe után XIII. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: őrizd meg egyházadat szüntelen jóvoltoddal, és 
mivel Nélküled esendő a halandó ember, segítséged óvja meg a 
veszélytől és vezérelje az üdvösségre; a mi Urunk Jézus Krisz
tus, Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

64. Szent István apostoli király ünnepén (augusztus 20-án). 
— Mindenható Isten, add kegyelmedet egyházadnak, hogy szent 
evangéliumod szolgálatában boldog hitvallódnak, István kirá
lyunknak példáját követhessük és egykor vele részesei lehessünk 
mennyei dicsőségednek; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad 
által, aki Veled, stb., ámen.

65. Szentháromság ünnepe után XIV. vasárnapon. — Urunk, 
kérünk Téged: irgalmad tisztítsa és oltalmazza állandóan egy
házadat, és mivel Nélküled meg nem állhat, kormányozza min
denkor a Te kegyelmed; a mi Urunk Jézus Krisztus, Te Fiad 
által, aki Veled és a Szentlélekkel, stb., ámen.

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

Szentháromság utáni 11. vasárnap.
Délelőttre. — Zsoltár 32.

1. Szövegmagyarázat.

Az 5-ik vers megértéséhez olvassuk el Dávid bűnbánati imáját az 
51. zsoltárban.

2. Igehirdetés.

Boldog békességre az őszinte bünbáriat vezet.

„Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a 
betegeknek." Máté 9, 12. Természetes. Ezért egészen világos 
Jézus következtetése is: „Nem az igazakat hívogatni jöttem, 
hanem a bűnösöket megtérésre". Bűnös és Megváltó együvé 
tartoznak. Ha az ember Istennél kegyelmet akar találni, akkor 
előbb bűnös voltát kell megismernie. Sőt nem elég a bűnt meg
ismerni, hanem Isten előtt be is kell ismerni.

Nehéz bűnvallásig eljutni. Dávid csodákkal teli élettörté
nete. Isten gondolataiban hordozta őt. Sámuellel királlyá keneti. 
Góliáttal megvív nyugodtan, mert Istenhez a gyermek őszinte 
bizalmi viszonya fűzi. Tüneményes pályát fut. Majd az üldözés 
ideje következik, melyet férfiasán visel el, mert élete össze van 
kötve a szabadító Istennel. Ez időből nem lehet megállapítani, 
hogy Dávidnak mennyiben van bűntudata. Üldöztetései után 
királlyá lesz. Most lép ismeretségbe a bűn goromba alakjaival. 
Házasságtörés, gyilkosság terheli a lelkét. A világgal szemben 
védi királyi palástja. De nem Istennel szemben. Isten világosan 
tudomására adja, mit gondol felőle. Nátán küldetése. Fellép 
Dávidban a bűntudat, de nem hat mélyre. Viaskodik benne a 
mindenre mentséget találó ember az Istenhez kívánkozó bűnös
sel. Megrázó a vallomása a 3—4. versben: „Míg elhallgatám, 
megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel
nappal rámnehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a 
nyár hevében." Ezt nem bírja tovább. Nem tud Istennel való 
békesség nélkül élni. Ezért menekül Isten kegyelméhez. Olvas
suk csak el az 51. zsoltárt. Többé nem a büszke király áll Isten 
előtt, hanem a szegény bűnös.

Hamis bűnvallások. Ahhoz, hogy idáig eljusson az ember, 
a bűn fenntartás nélküli megvallása és az Isten kegyelmére való 
fenntartás nélküli ráhagyatkozás szükséges: „Vétkemet beval- 
lám néked, bűnömet el nem fedeztem: Bevallom hamisságomat 
az Úrnak — és te elvetted rólam bűneimnek terhét." Nem talál
hat irgalmat addig senki, míg ezt meg nem teszi.

Spurgeon egyik igehirdetése hat igehely alapján erről a 
kérdésről szól: „Vétkeztem!" Hat féle embert mutat be. II. Mó
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zes 9, 27-ben a fáraó mondja: „Vétkeztem!*1 Olyan volt ez, mint 
a tengeren életveszélybe került ember fogadkozása. Partraérve 
elfeledi. IV. Mózes 22, 34-ben Bálám mondja: „Vétkeztem!** 
Kétszívű ember, aki fél is bűnétől, szereti is. I. Sámuel 15, 24-ben 
Saul mondja: „Vétkeztem!** Olyan szívű ember, mintha gumiból 
volna. Benyomást fogad el egyik oldalon, de ha a nyomás szű
nik, azonnal eredeti állapotba jut vissza, a szív. Józsué 7, 20-ban 
Ákán mondja: „Vétkeztem!** A halálos ágy kiáltása ez. Értékét 
egy orvos mérte meg, aki 1000 gyógyult közül talán háromnak 
a komolyságáról tudott meggyőződni. Máté 27, 4-ben Júdás 
mondja: „Vétkeztem!** A felnézni már képtelen kétségbeesett 
ember vallomása. Lukács 15, 21-ben a tékozló fiú mondja és 
hazatalál ezen az úton. Dávid a tékozló fiú szerint tudta el
mondani bűnvallását. — Ne mondjuk magunkról, hogy nem 
terhel olyan bűn, mint Dávid bűne volt, nem rongyolódtunk úgy 
le, mint a tékozló fiú. Ha Jézussal vetjük össze életünket, akkor 
alázatosan kell megszólalnia ajkunknak: „Vétkeztem!**

A kitörő boldog öröm. Felszabadult boldog öröm kitörése 
a zsoltár kezdete. Ezt az örömöt nem lehet elhallgatni. Dávid 
azért írja az egész zsoltárt, hogy belekiáltsa a világba boldog 
tapasztalatát. A zsoltár kezdete ez: „Dávid t a n ít á s a Felirata 
a bibliánkban pedig: „A bűnbocsánatnyerés boldogsága.** A ke
gyelmet talált ember azonnal missziói lelkületet nyer. Nem tud 
hallgatni arról, ami egész belsejét eltölti. Bocsánatot nyert 
ember nem tud nyugodni addig, amíg felebarátját hitetlenség
ben látja. Csodálatos, hogy Dávid békességet nyert szíve milyen 
világosan látja meg a Megváltót küldő könyörülő Istent. Ki
fakadó örömének minden mondata az új szövetség igazságaira 
tartozik. Pál a római levél hatalmas 4. fejezetében a 7. versben 
éppen idézi is Dávid zsoltárát. Ott a békesség, ahol Isten Krisz
tusért bűnt nem tulajdonít, bűnt fizettet meg Jézus ártatlan 
vérével, elfedezi az Igazzal a mi vétkünket.

Konokul hallgató szívem, ha bűnvallásban tárul fel Isten 
előtt, átélheti örömmel, hogy az én szívem hamisságára Krisztus
ban bocsánat van, hogy az én vétkem is elfedeztetett a Krisztus
ban és hogy Isten nekem bűnt nem tulajdonít, mert elhordozta 
azt helyettem az én Megváltó Uram! Ámen.

Délutánra. — Cselekedetek 10, 25—33.

1. Szövegmagyarázat.

Czézárea — e történet helye nem tévesztendő össze Czézárea-Filip- 
pivel északkeleten: Máté 16, 13. Ezt a Palesztinában lévő fő római tengeri
kikötővárost Jeruzsálemtől északnyugati irányban, Nagy Heródes alapí
totta.

Kornéliusz prozelita, aki gyakran vett részt a zsinagóga istentiszte
letein, azonban nem metélkedett körül.



2. Igehirdetés.

Határtalan távlatok.

Isten teremtett világában lát néha testi szemünk ilyen fel
táruló messzeségeket, mint amilyen határtalan távlat nyílik 
ebben a látszólag szűk térre szorított, meleg hangon elmondott 
történetben.

A biblia eseményei között, az apostoli kor keresztyénségé- 
nek kétségtelenül egyik legnevezetesebb fordulóját mutatja ez 
az esemény.

Egy pogány lélek Istenhez talál.
Lassan táguló tekintetünk előbb csodálkozással nézi Kor- 

néliusz élettörténetét. Meggyújtott szíve felfelé lobogását ész
reveszi Isten és mint imádságmeghallgató Isten bizonyítja meg 
magát. Aki engedelmes a mennyei látomáshoz — így tanítja 
e történet is —-, ajándékba kapja rokonait, barátait (24. vers.) 
egész házanépével együtt. A hűségesen imádkozó ember lelki 
hatása mennyire kitágul és áldás lehet egész környezete részére.

Szűk látókörű apostol új távlatokba mered.
Péter következetesen Péter marad. Ilyennek ismertük. Bele

mered a maga kis világába s ezen kívül semmit sem vesz' észre. 
Amikor először találkozott Jézussal, felismerte bűneit, de az 
irgalmazó Istent, amikor előtte állt, nem látta meg. Jézus köve
tésében a folyó napok boldog együttlétének örül, de már a 
kereszt szükségét fel nem foghatja. Itt is, most is, milyen félve 
húzza vissza magát szűk vallásos előírások fala közé, amikor 
pedig Isten egy hatalmas, csodás világ ablakait tárja ki előtte 
szélesen kétfelé.

Péter csodálkozása jogosult, mert mindannyian átéljük: 
minél nagyobb a hit, annál nagyobb Isten.

Forduló a keresztyénség életében.
Valóban az egész keresztyénség történetének nevezetes 

fordulója előtt állunk e történetben. Pál — a pogányok meg
térítésére rendelt apostol — a 8. fejezet írása óta már Isten 
gondozó kezében van. Most készíti elő arra, hogy múltjának 
hátatfordítva, legyen az egész világon az örömüzenet hírvivője. 
A szűkebb apostoli kör vezetőtagjának Isten most magyarázza 
meg félreérthetetlenül, hogy Jézus evangéliuma nem állhat meg 
Zsidóország határainál, hanem igényt formál az egész földre. 
Talán most látja először Péter Isten ujjmutatása nyomán, mit 
is jelentett a mennybeszálló Krisztus hatalmas missziói parancsa.

Sokszorosan ismételt meg Isten a történelemben hasonló 
csodát. Valahol valaki neki adta a szívét. Valahol valaki ige
hirdetői szolgálatot vállalt el. Valahol kis baráti kör gyűlt egybe 
Isten igéje köré. Azt hiszi külső tekintetünk, hogy nem tör
tént semmi lényegesebb, egy lélek, egy gyülekezet, egy kisebb 
közösség Isten áldását nyerte meg, pedig úgy lehet, világmoz
galom született meg abban az órában. Isten olyan élessé teheti 
tekintetünket, hogy határtalan távlatok nyílnak meg előttünk.
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3. Vázlat.

Ha csendes órán, lelkészi szolgálatom virrasztása alkalmával olvasom 
e történetet, akkor főüzenete az lehet, hogy Isten már régen előkészítette 
utamat, még mielőtt töprengtem volna rajta. Ha Ö szabadítja fel lépte
met, és meggyőz szent akaratáról, milyen elfogultság mentes lehetek 
minden lépésemben.

* * *
Ha tanya- vagy szórvány-hívek asztala mellett olvasom e bibliai sza

kaszt, szólhatok a család házi-áhítatának döntő fontosságáról.
* * *

Ha missziói szolgálaton kerül sor ez igeszakaszra, akkor lehet a 
tárgya:

A keresztyénség a világ vallása.
1. Ez volt Jézus célja. (Máté 25, 24.. János 8, 12. Lukács 13, 29—30. 

János 10, 16. Máté 28, 19.)
2. A keresztyénségnek minden alkalmas tulajdonsága meg van arra, 

hogy a világ vallása legyen.
3. Az akadályok, melyek lehetetlenné tették eddig, hogy még a föld 

széles határaiig nem jutott el.
4. Tanít a történet: Legyek hálás Istennek, hogy ebben születtem, 

— támogassam a missziót — és főként hűséges élettel igazoljam hitemet.
Wolf Lajos

esperes, Cegléd.

Szentháromság utáni 12. vasárnap.
Délelőttre. — I. Kir. 19, 7—13.

1. Szövegmagyarázat.

Én vagyok a te Urad Istened, ne legyenek tenéked én előttem idegen 
Isteneid, — ennek az első isteni parancsolatnak végrehajtása Illés próféta 
életének célja és tartalma. Isten szuverén hatalmát hirdeti Jezábel elleni 
bátor fellépésével (21, 1—29), a szárazság bejövendölésével (17,1—16), 
Baál papjainak megöletésével (18, 17—40) és igazságszomjazó szomorú
ságával (19, 9—18). — Illés — egyszer pusztító tűz, máskor kilobbanó 
láng — az egyetlen hatalomból: Istenből él s azért küzd, hogy Izrael 
népe is Istenből éljen. Neve is hitvallás: Elijáhú — Isten a Jehova.

Illés istenfogalma sok tisztuláson ment át. Illés Istene oly tulajdon
ságokkal bír, melyeket Jézus egyháza elutasít (V. ö. Lukács 9, 14—15. és 
II. Kir. 1, 10. és I. Kir. 18, 40, 46.), s a tanítványok a megdicsőülés hegyén 
mégis Illést látják Mózessel és Jézussal, ki Keresztelő Jánosban az újból 
megjelent Illést látja.

Az exegeták párhuzamot vonnak Mózes és Illés között. Mindketten 
40 napig étlen-szomjan Horeb hegyén, mely azonos Sinai heggyel, Isten 
közelében élnek. A „barlang" azonos II. Mózes 33, 21-ben említett kő
sziklával, melyet a Biblia arameus fordítója sziklabarlangnak mond.

A Midrás egymás mellé állítja Jeremiást, Jónást és Illést. Első bűz-
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gólkodott Istenért s a népért, második főleg Izraelért, hiszen az isteni 
küldetés elől meg akart szökni, harmadik „buzgólkodott az Űrért".

Isten megfeddi a prófétát azért, hogy boszút állt az Űrért. Isten 
prófétáinak mártírhalála sem jogosítja fel Illést arra, hogy megszólja az 
egész népet. Át kell adnia a prófétaságot Elizeusnak.

2. Igehirdetés.

A csöndes óra áldásai.

A válságok és feszültségek korában, melynek negyedévszá
zad óta tanúi vagyunk, mindennapos jelenség a lélek fáradt
sága. A lelki erők helyreállítására szükségünk van. De lehetsé
ges-e? A helyes választ az ember adja meg, ki a pusztában a 
fenyőfa alatt lefeküvék és elaluvék. Illés útja a pusztában, pihe
nése az árnyékot alig nyújtó fenyőfa alatt találó képe a mi 
vándorlásunknak, mikor a földi erőforrások kiapadófélben van
nak, s a szokott pihenőórák nem nyújtanak elég árnyékot. A 
fenyőfa alatt pihenő, majd a barlangban időző Illés rámutat

a csöndes óra áldásaira.
1. erőt nyújt a további vándorláshoz,
2. elvezet Isten közelébe.
1. A Karmelhegy hőse tehetetlenül fekszik a fenyőfa alatt. 

Aki szent haragjában ezrek életét oltatta ki, most meg akar 
halni; aki hatalmasok túlerejével dacolt, most önmagáról és 
Isten ügyéről reménytelenül lemond. Nagy ellenmondás, de nagy 
vigasztalás számunkra. Vigasztaló, hogy nemcsak az ifjúkori 
lelkesedés bizonyul szalmalángnak, nemcsak a vérmes öntúlbe
csülés húzza a rövidebbet az élet harcában, nemcsak a mi sze
rénytelen törtetésünk szégyenül meg Isten előtt, hanem a szel
lem óriásain, az Isten kiválasztottain is erőt vesz olykor-olykor 
a kishitűség. Illés és Jeremiás, Pál és Luther ú. n. gyönge órái 
mutatják, hogy a hit győzelmi csúcsához vezető út a kishitű 
kétségbeesés és reménytelenség ásító szakadékai mellett vo
nul el.

De nem ez a legfontosabb, amit Illés nekünk mond. Ő el is 
árulja, hogy mi a lelki felüdülés útja. Az első lépés: el az embe
rektől! Mi vitte Illést a pusztába? Egyrészről menekül Jezábel 
boszúja elől, másrészről valami tudatalatti erő hajtja: keresi az 
egyedüllétet. Ettől vár nyugalmat az egymásratornyosuló ese
mények között, világosságot az összezavart gondolatokban, a 
belső erők összefogását a meghasonlásbán, szóval az önmagá
hoz és önmagába való hazatérést.

Nyugtalan, meghasonlott szívvel nehéz élni. Aki belső egyen
súly nélkül találkozik embertársaival, könnyen mond és tesz 
olyat, amiért később nem vállal felelősséget s amit nem tud 
jóvátenni. S azért ezerszer is áldott legyen az, aki a lelkileg 
fáradtaknak, meghasonlottaknak időt és helyet ad az egyedül
létre, a csöndes órákra! És mégis hányán szinte irtóznak az
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egyedülléttől. Nem akarnak egyedül lenni, mert nem tudnak 
önmagukkal mit kezdeni. Lelkűkből nem száll fel az, ami fog
lalkoztathatná őket, s azért egyik mulatságból és szórakozás
ból a másikba futnak, munkából egyenesen az élvezetbe, s az él
vezetből egyenesen a munkába. Csoda-e, hogy a lélek elfárad? 
Pedig ép arra volna szükségük, amitől visszariadnak. Aki nem 
tud önmagával egyedül lenni, az akaratlanul is kikerüli az örök
kévalóság útját, amelyet egyszer egyedül kell megtennünk. Ál
dott legyen, aki vagy ami hozzásegít, hogy egy-egy órácskára 
megszabaduljunk a gondolatoktól, melyekkel földi hivatásunk 
elfáraszt. Áldott még a betegség vagy baleset is, ha kényszerű 
pihenésünkben arra tanít, hogy a csöndes óra látszólagos üres
sége telve van rejtett bőséggel. Nekünk a lélek csöndes óráját 
nem kell hosszú vándorlással keresnünk; közel van hozzánk. 
Csak ereszkedjél alá Isten bizonyságtevő tanúinak életébe, s 
megkóstolod, milyen erők áradnak belőle. Szállj csak mélyen 
a Szentírás aknáiba s növekvő jókedvvel fogod onnan kibá
nyászni az Ige drágaköveit. A csöndes óra fenyőfáját megtalál
hatod az írás mélyén. S ha megtalálod, rajtad is azonnal elkezdi 
erősítő, felüdítő munkáját úgy, mint Illésen. Mikép történt az, 
azt Illés maga sem tudja. Álmában kétszer is szólítja őt az Ür 
angyala: Kelj fel, egyél! Pogácsát és pohár vizet talált fejénél. 
Semmi különös, mindennapi ital és táplálék, de ép az, amit a 
pusztában annyira nélkülözött.

Amit Illés Isten angyalától kapott, azt nekünk is nyújtja 
Szentfiának testében és vérében. Amire az úton támaszkodha
tunk, ami előbbre visz, az külsőleg nem rendkívüli, sőt egy
szerű. De hogy ép ott és akkor, ahol és amikor saját erőnkből 
már nem bírunk tovább menni, kapjuk Isten kezéből azt, amire 
szükségünk van, — az a mi életünknek nagy csodája! Valahol 
Afrikában egy gyermek játék közben felkiált: Vedd és olvasd! 
— s ez a gyermekfelkiáltás mutatta meg Augustinusnak a Bib
liához vezető útat és törte át a könnyelműségéből s közönyös
ségéből épített erődvonalát. Isten mindig a feladathoz szabja 
a maga adományait. Amilyen az út célja, olyan az út minősége. 
„És felkelt, és ivott és evett, és méné annak az ételnek erejével 
negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.“ 
A fenyőfa alatt eltöltött csöndes óra erőt adott Illésnek és

2. elvezette Isten közelébe. Amit Illés a Hóreb hegyén átél, 
annak leírása (9—13), a világirodalom remekalkotásai között 
foglal méltó helyet. Az egyszerű leírás mélysége, annak drámai 
ereje nem téveszti el hatását. De a Bibliát nem azért íratta meg 
számunkra Isten Lelke, és nem azért őrizték meg az egymásután 
következő nemzedékek, hogy nekünk esztétikai műélvezetet sze
rezzenek avagy hű képet nyújtsanak a Sinai hegyvidék fensé
gességéről. A külső történésnek mély jelentősége van az isten
kereső szív számára, mely akkor a próféta1 kebelében dobogott 
s ma a miénkben. Isten közelébe jutni, ez az, amit mi Illés forró 
vágyakozásával keresünk.
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Aki a történelemben lapoz, az megfigyelheti, hogy a nagy 
válságok és katasztrófák az emberek tekintetét Istenre irányí
tották. A láthatatlan és az embernek sokszor kényelmetlen Isten 
általuk emlékeztet önmagára, velük tépeti le az alvó emberiség 
szeméről a fátyolt, lábuk alatt a föld megindulásával kerestet 
biztosabb alapot, mint amilyet a látható világ adhat. Ha nagy 
katasztrófák rázzák a földet, akkor Istent közelebb érezzük, 
mint máskor, akkor azt mondjuk: az örökkévalóság belenyúlt 
az időlegesbe. Erről szól a Szentírásnak majd minden lapja. 
A vihar, mely kitépi Libanon cédrusfáit, megszaggatja a hegye
ket és meghasogatja a kősziklákat, az Isten lehelete, — ha a 
föld inog, mint a túlságosan megrakott szénásszekér, akkor 
Isten ítélete már az ajtón kopogtat, — ha tüzes nyelvek szállnak, 
akkor pünkösd van a földön. S mégsem magától értetődő, hogy 
a föld és ember katasztrófái föltétlenül az Isten közelségét je
lentsék. Az ég csöndes maradt a golgotái kereszt fölött, ámbár 
a tiszták legtisztábbja függött rajta. Isten nincs a szélben, nincs 
a földindulásban, nincs a tűzben. Isten nem haragszik, nem ítél és 
nem semmisít meg, amikor azt mi óhajtjuk. Neki ideje van, 
mert övé az örökkévalóság. A mi dolgunk várni tanulni, ahogy 
Ő vár türelmesen, csöndességben, mégha az Isten országa tönk
remenni is látszik, mégha egyik vagy másik istenfélő ember 
ezerszer is panaszkodik Illés módján: „Elhagyják a te szövet
ségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófé
táidat fegyverrel megölték, és csak én maradtam egyedül, és 
engem is halálra keresnek.“ Tanuljuk meg a titkot: Isten akkor 
van közel, mikor a külső események csöndesek. A türelmes vá- 
rást nem ismerő ember panaszkodva kérdi: miért élnek a go
noszak zavartalan boldogságban? Mert csak így lesz nyilván
való minden istenkerülésnek hiúsága, hiábavalósága! Miért él 
az istenfélő a szenvedés hosszú éjszakájában? Mert a szenve
désnek idő kell, hogy áldásainak sokféleségét a szenvedő fel
ismerje. Isten nem a pusztító viharban, hanem a halk és szelíd 
hangban ismerhető s közelíthető meg. A király bevonulását váró 
város vak koldusa hallja a katonák lépteinek dübörgését s 
kérdi: Ügy-e, most érkezik a király? Azt felelik neki: Még nem. 
-— A zaj elül, nagy csöndesség támadt s a koldus kérdi: Mit 
jelentsen az a félelmetes csönd? — Most jött a király, — hang
zik a válasz.

Illés hallja a szelíd és halk hangot, és befedé az ő arcát 
palástjával. Mi, testvéreim, nem a Hóreb hegyén állunk, hanem 
a Golgotán, mi sokkal mélyebben tekinthetünk Isten arcába. 
A Golgota csöndje az Űr ítélete, mely a legnagyobb bűnt vég
hezvinni engedte, hogy annál biztosabban megsemmisíthesse. 
De a Golgota csöndje a szeretet halk imádsága is: bocsásd meg 
nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Mik a világ 
összes katasztrófái, válságai, földindulásai s tűzvészei a halk és 
szelíd hanghoz képest, mely az Üdvözítő életéből és halálából 
szól hozzánk? Isten hatalmasabb az ő megbocsátó, megváltó
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szeretetében, mint büntető haragjában. Igen, Isten a szeretet- 
ben egyszerre gyakorolja az ítéletet és a kegyelmet.

Keresd, találd meg csöndes órádat s meglásd: megerősít s 
elvezet Isten közelébe! Ámen.

3. Vázlat.

Isten épít és nem rombol.

1. Építőanyaga nem a szél, földindulás és tűz: a harag;
2. hanem a halk és szelíd hang: a szeretet.

Délutánra. — Ap. Csel. 12, 1—11.

1. Szövegmagyarázat.

Lukács az előző fejezetben elmondja, hogy Antiochiában megalakult 
az első keresztyén gyülekezet megkeresztelt pogányokból. Nagy jelen
tőségű esemény. Isten kitárta országának kapuját a pogányok előtt. 
Ugyanakkor — s erről szól a 12. fejezet — Jeruzsálemben a nép halálra 
keresi az apostolokat s ezzel száműzi magát Isten országából.

Heródes király — mellékneve Agrippa — unokája annak a Heródes- 
nek, kinek uralkodása alatt született az Üdvözítő. Heródes Agrippa a 
római császár kegyéből az egész zsidó földet uralta. Edomita származása 
dacára jutott arra a trónra, mely isteni jogon egyedül Dávid király utó
dait illette volna. Ez magyarázza meg a Heródes dinasztia féktelen gyű
löletét minden ellen, ami Dávid utódainak királyi igényeire emlékeztetett. 
Ezért akarta 1. Heródes a bethlehemi gyermekekkel együtt a zsidók „új
szülött királyát11 megöletni, — ezért talált tetszésre fiánál Heródes Anti- 
pasnál az Ür megfeszíttetése, s unokája Heródes Agrippa azért veti 
tömlöcbe Jakabot és Pétert, mert azt hirdették, hogy a Dávid családjá
ból származó Jézus Krisztus a menny és föld királya.

2. Igehirdetés.

Az első válság.

Ahol új eszme utat tör magának s a régi védekezik, ott 
válság keletkezik. A válságoknak sokszor nagyobb jelentőségük 
van, mint az évtizedes nyugalmi állapotnak. Krisztus evangéliuma 
elindul hódító útjára s a zsidó vallás védekezik: válság keletke
zik. Heródes példáján látjuk, hogy milyen veszedelmes dolog, ha 
a hivatott és felelős tényezők elvnélküliek. Nem a régi eszmét 
védi az új ellenében, hanem hatalmát félti. Azt teszi, ami a zsi
dóknak tetszik. A vezetőből vezetett lesz, ami a legnagyobb 
válságok közé tartozik. S a vezetés következeílen: Jakabot ki- 
végzik, Péter életben maradt. Igazságtalan ítélet ez? Nem! Csak 
egy kirívó eset, mely rávilágít arra a tényre, hogy a magasabb 
rendeltetésű életek nem sablonosán folynak le. Amellett egyik
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sem céltalan. Az egyik halálával szolgál és használ Isten ügyé
nek, a másik életével, de mindkettő Jézus követésével. Ebben 
találkozik a különbség.

Mi Istennek szolgálunk azzal az adománnyal, melyet tőle 
nyertünk, és ezek az adományok a nagy válságok idején hatnak 
a maguk különbözőségével. Az élet problémáit nem lehet egy
forma módon megoldani. A védekezés eszközei hatásosak és 
mégis egyszerűek: halál és börtön. Első tekintetre félelmetesek, 
véresek, borzalmasak. Börtön és halál csak a testet ölheti meg, 
de nem a szellemet. Nemcsak Isten országa, hanem annak kor
mányzása sincs e világból. A jót, üdvösséget, a tisztát, a fensé
geset és istenit nem lehet láncra verni, és mégis szüntelenül kí
sérletet tesznek erre, különösen válságok idején. Senki sem tudja 
az órát, — s mégis oly szívesen gondolunk arra, hogy az élet 
maga a biztonság. S ahol ezt gondolják, ott az emberek meg
feledkeznek Istenről.

A felolvasott Ige a Kr. utáni 44. évbe visz vissza. A kezdés 
válsága sokáig tart. A keresztyénségé közel 300 évig, míg a vál
ságjelenségek megszűntek. De ha ma a keresztyénség óriási fá
jára tekintünk, akkor nem fogunk csodálkozni, hogy gyökerei
nek növekedése, erősödése oly sokáig tartott. Természeti sza
bály: a nagy dolog sokáig fejlődik, de azután hosszú életű is 
lesz. Mikor az első hittérítők Afrikába jöttek, a fiatalabbak azt 
tanácsolták, hogy gyors eredményt kell felmutatni. Egy tapasz
talt öreg misszionárius azt mondta: legyen a kezdet inkább 
lassú és hosszú, hogy tartósabb legyen az eredmény. Egészséges 
gyökereknek időre van szükségük. — Igaza volt a bölcs öreg
nek, s az afrikai misszió kiállotta a világháború válságát is.

Azt mondja szentleckénk, hogy őrök őrzék az ajtó előtt 
a tömlöcöt. S az Ür az őrök fölé angyalokat állít! Az őrök a 
sírért vannak, az angyalok az életért. Amazok láncot csörget
nek, emezek a szabadságot hozzák. Isten az alkalomhoz szabja 
a segítséget, az angyalokat is különböző alakban küldi a földre. 
Minél gonoszabb a világ, annál hűségesebb az Isten. Nem feled
kezik meg övéiről, s felkutatja még a börtönök sarkait is. S ak
kor a láncok lehullanak, övezd fel magad! Kövess engem! íme, 
angyalok az őrök felett!

A válságok az élet falait jellegzetes képekkel díszítik. Ma
gától értetődik: először szöget ütünk a falba, de azután függ 
rajta a kép. Sokszor nem értjük, miért üt Isten szöget belénk, 
miért sebez meg, miért küld válságot, de azután minden világos 
lesz s a kapott sebet díszünknek mondjuk. Péter is azt mondta 
a csodálatos szabadulás után: Most tudom igazán .. . Győzedel
mes, boldogító tudás!

A keresztyénség első válsága végül is áldássá lett. Óh bár 
a mai idők esztendők óta tartó válsága is áldás volna! Ámen.

Kuszy Emil
losonci lelkész.
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Szentháromság után 13. vasárnap.
Délelőttre. — Jób 5, 17—19.

1. Szövegmagyarázat.

A könyv problémája a kegyes ember szenvedése. A kérdés különösen 
izgatja az ótestamentumi gondolatkörben nevelkedett embert, ki mind
untalan arra emlékezett: „Megbüntetem az atyák v é tk é t..., de irgal
masságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik parancsolataimat meg
tartják." (II. Móz. 20, 5—6.) E merev viszonzástanban sehogy sem fért el 
a szenvedések ezer titka.

A kérdést Jób és három barátja (Elifáz, Bildád, Cófár) párbeszéde 
feszegeti, de mivel azok csak Isten megtorlását látják a szenvedésben, a 
szenvedő Jób szívét csak sebzik.

A megoldást tulajdonképp a könyv végén megszólaló negyedik barát, 
a fiatal, szókimondó Elihu találja meg: Isten a szenvedéssel fegyelmez, 
tisztít, kegyelemre tesz méltóvá.

Alapigénk a különben viszonzástan alapján álló Elifáz beszédének 
egy magasröptű, tartalmilag elütő mondatcsoportja, mely erőteljes vigasz
talást tartalmaz. Nemcsak biztatás, de bizonyságtevés.

A 19. versben említett 6 baj a 20—22. versekben névszerint meg is 
neveztetik egyesek szerint: éhínség, háború, nyelvek ostora, pusztulás, 
drágaság, fenevadak, — s a hetedik veszedelem a 26. versben mint halál 
említtetik meg; de e határozott számnevekben található általános fokozás 
magában is beszédes.

•

2. Igehirdetés.

A szenvedés az élet iskolája.

A problémázás a szenvedés felől általános, sokszor látszó
lag felületes, de állandóan napirenden van, mert minden ember
nek a húsába vág.

Ennek speciális formája lép elénk, mihelyt a szenvedést az 
erkölcsiekkel hozzuk összefüggésbe. így ebben a könyvben is: 
lehetséges-e, s hogyan értendő a szenvedés az igaz ember éle
tében.

Hányszor feszegeti ezt a kérdést a meglátogatott ember, 
s talán észre sem veszi, hogy kérdéseiben rejtett lázadás bonta
kozik ki!

Kérdések dacára életrejtély marad. Bár mi újtestamento- 
miak ismervén Jézus szenvedéseit, több értéket és üdvösség
szerzést merünk feltételezni benne minden keserves látszata da
cára, — értelmét csak találgatjuk: talán bűnök megtorlása, talán 
hit próbája, talán edzés, talán tisztítás.

Értelmességét okvetlen fel kell tételeznünk. A kérdező em
bert sokszor tapasztalatok szégyenítik meg, mint a mesebeli 
királyfit, akinek Isten veszedelmek között mutatta meg, hogy 
a pók és a darázs is tud hálót szőni a menekülő felett, s fel
ébreszteni sürgős szükség idején. Tapasztalásunk szerint a te



374

remtett világ egészen szélső jelenségei is mind az Isten céljait 
szolgálják.

A szenvedés sem lehet értelmetlen dolog, sőt — az élet 
iskolája, úgylehet főiskolája. Isten benne a tanítómester és 
nincs okunk irigykedni azokra a mindig boldogokra, akikre e 
leckék sohasem nehezednek. Az általános népművelés úgyis biz- 
tosíttatik olyanképpen, hogy minden ember életében eljön egy
szer a szenvedés.

A szenvedés az élet iskolája, mert:
1. rendet teremt a vélt és valódi értékek között, s így meg

tanít rátapintani az élet értelmére.
Világunkban két életfelfogás válik szét, egyik a nyárspol

gári, talán léha, kényelmes, vagy egyenesen könnyű élet. Ez a 
tömegek gyakorlata.

Másik a komoly életszemlélet, az erkölcsös és eszményi 
nagyrabecsülése, — iskolaszagú, közmondásokban él, kevesek 
gyakorlata, — ez az elmélet.

Ahol e komoly életszemlélet gyakorlattá is válik, ott már 
Isten tanítómestersége vitte ezt véghez. Az ember ugyanis szü
letett empirista, omlásokat kell tapasztalnia, hogy képzelt világa 
benne összedőljön.

2. megtanít helyesen (regisztrálni) értelmezni a múlt ese
ményeit. A felületes ember mindig csak jelenére néz, talán této
ván előre. Titkok és csodák szürkén suhannak tova előtte. Vala
mibe bele kell ütköznie, hogy eszmélkedni tanuljon, — sokszor 
éppen szenvedésbe, ami áldott, kényszerű elcsendesedés, s a bi
zonyságok, melyek mellett észrevétlenül ment el, kibontakoznak.

3. megtanít önmagunk semmiségére. Ez pedig a legegész
ségesebb élmények közé tartozik.

Szenvedésektől megkímélt töretlen sokszor úgy érzi, vilá
gokat hordoz a válla, holott önérzetét csak gyarló gőgje bíz
tatja. Ha szenvedés látogatja meg, attól remeg, vele együtt a 
világ dől össze, az igazságon pedig szörnyű sérelem esett.

A magára ismert ember tudja, hogy Isten szigorú igazsága 
tükörében nincsenek mellén az érdemek csillagkeresztjei, — ke
gyelem annak a neve, ami élteti. Nem azért lázad, hogy a szen
vedés jelentkezik, hanem megtanul hálát adni, hogy eddig nem 
jelentkezett.

4. megtanít az értés korlátáira. Roskadozva érzi, hogy 
titkos erő, titkos céllal morzsolja csontjait s tulajdon kérdéseire 
feleletet adni az értelme kevés.

Értelme ágaskodásait csak kínos vergődés után hagyja abba 
az ember.

Okoskodása csődöt mond, sem feleletet nem talál, sem bé
kességet nem ad, értelme nem fog, mint a behúnyt szem, de 
egy másik érzéke kezd bontakozni, a szíve érzeni kezd.

5. a hit iskolája. Első tapasztalata az, hogy Isten dorgálásá
ról van szó. Második az, hogy csak az szabadíthatja meg, aki 
rabságra vetette.
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Jó sorsban Istennek mindent megköszönni lehet jólnevelt- 
ség, felületes érzés, — szenvedésben tudni, hogy életünkben 
csak egy hatalom cselekszik és ezt a cselekedetet ilyenkor is 
helyeselve tudomásul venni: mélységesen komoly dolog.

6. az imádkozás iskolája. Jób sorsa egyenesen akkor fordul 
jobbra, „miután imádkozott" (42 : 10).

Kiket édesanyák és bőesztendők nem tudtak megtanítani, 
mily sokszor megtanítja őket imádkozni az imádkozás ez is
kolája.

7. a szép halál iskolája. A halálban az a fő gyötrelem, hogy 
azoktól választ el, amiket görcsösen szorítottunk.

A szenvedés elnyírja egyenkint e szálakat, porba ejti a vélt 
értékeket, az elköltözés utána békességes lesz. Sőt a megöldö
költ életszereimen túl reménység is csillan.

Az ige paradox jellege íme eltűnik: boldognak mondja a 
meglátogatott embert. Életproblémákat megoldott, halállal ki
békült embert minek nevezzem: boldog az!

Mindezzel nem akarunk reklámot csinálni a szenvedésnek. 
(V. ö. a II. századbeli római keresztyének mártiromság-keresése). 
Sem azt nem mondjuk, hogy a szenvedő Lázárok mind a menny
be jutnak. Csak le akartunk ülni a szenvedők ágya szélére, — 
és felkészíteni jókedvű embereket, akik a szenvedés láthatatlan 
jegygyűrűjét kezükön viselik.

Boldog ember az, akit az Isten megdorgál?
Boldog, aki az Isten látogatásának idejét béketűréssel úgy 

viseli, hogy tekintetét a jelenveló nyomorúságról az elkövetkező 
dicsőségre tudja emelni, azaz Isten kezében látja szabadulását. 
Ámen.

3. Vázlatok.
I. Szenvedő emberek:

lázadó
dacos
panaszkodó
el'hagyatkozott
reménykedő
hívő.

II. Mire megértem Isten gondolatait:
szenvedő, akinek mások magyaráznak,

aki a dorgálás leckéjét megérti,
aki másoknak magyaráz, — bizonyságtevő.

Délutánra. — Csel. 14, 11—22.

1. Szövegmagyarázat.

E listrai esemény Pál apostol első hittérítői útján történik.
11—12. v. Azon a vidéken az a monda járta, hogy egyszer Jupiter 

és Merkúr megjelent már ott, egy házaspár vendége volt, s a vendég
szeretetért hálából veszedelemből (özönvíz) mentették meg a várost. E 
monda preparálta őket a felmerült félreértésre.
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13—14. v. Az apostolok nem értették a lykaon nyelvet, csak az álla
tok; elővezetésére lettek figyelmesek.

15—17. v. Isten a pogányoknak is adott kinyilatkoztatást, a termé
szetben, történelemben és lelkiismeretiben megjelenő általánosat.

18—20. v. Azok között, akik a megkövezett Pált megtalálták, ott 
lehetett Timóteus is, sőt Pál ekkor vette őt maga mellé. (V. ö. II. Tim. 
3, 11, és Csel. 16, 1.)

2. Igehirdetés.

Félreértett kinyilatkoztatás.
Ez a történet, melyet a sánta csodálatos gyógyítása előz 

meg, úgy hat reánk, mintha valami áhitatos istentisztelet kocsmai 
verekedéssel érne véget.

Pál gyógyítása tulajdonképpen közvetett kinyilatkoztatás, 
mely az emberek együgyüségén, ill. bűnös hitetlenségén csú
szik el.

A félreértett kinyilatkoztatások számtalanszor megismét
lődnek. Magyarázatuk az alanti.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy kinyilatkoztatásokat érve, 
Isten helyett embereket magasztaljunk, a tulajdonképpeni cse
lekvő helyett az eszközöket. Az átlagember a rendkívüli dolgo
kat kis részben érti csupán, nagyrészt értelmet költ neki. S mi
vel gondolataitól Isten cselekvésének a tényei idegenek, állító
lagos ismerete ferde.

A kinyilatkoztatást félreértett emberek magukról másokra 
terelik a figyelmet. A kinyilatkoztatásban mindig a megszólí
tottra vonatkozó igény található, ők ezt az igényt elhárítják. 
A helyett, hogy keresnék, hogy a gyógyításban megcsodált erő 
velük cselekedjék, ők akarnak cselekedni.

Elvek helyett, elszánás helyett cselekedetekbe menekülnek. 
Állásfoglalás helyett áldozatbemutatáshoz fognak. Figyelemre
méltó, hogy az aktivitást kívánó vallások (katolicizmus) első 
tekintetre nehezeknek tűnnek fel, valójában azonban a csele
kedetekben sok kiútat engednek az elszánás elkerülésére, — 
míg az állásfoglalást sürgetők mélyebben szántanak.

Az újat is régi sablonra húzzák. Az emberiség egész vallás- 
történeti fejlődésében kísért ez a gyökerestől idegenkedő ma- 
radiság. Bizonyos szokások évezredeket átvészelnek, indexjogot, 
egyházfegyelmet és szent féltékenység kerítését áttörik.

A szemükbe mondott igényre hátat fordítanak, ellenszegül
nek, a kinyilatkoztatásra, hordozójára, az egyházra támadnak, 
tettlegességre vetemednek. A 15. versben Pál kétségbeesett kí
sérletet tesz, hogy magyarán megmondja nekik küldetésüket, — 
megkövezik.

A keresztyénség közellenségei között hányán lehettek, akik 
szintúgy a nekik szóló igénytől megijedve a kinyilatkoztatás 
hordozójára támadtak, s másokat is ráúszítottak!

Szerencsénk, hogy a kinyilatkoztatás tántoríthatatlan. A hi
tetlen zsidók ellenük ingerük a pogányokat, ők „azért sok időt
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töltöttek ott“ (14 :3), — Pál Listrából csúfondárosan távozott, 
második hittérítő útján mégis legelőször e városokat keresi fel. 
(15 :36, 16 : 1).

Eltékozolt kinyilatkoztatások után engedd magad engedel
mesen megszólítani! Ámen.

3. Vázlatok.

I. Eredménytelen bizonyságtételdk az emberek hitetlenségén csúsznak 
el, nem kellene ezeknek így lenniök.

II. Emberi ábrázatra formált vallásosság: hit helyett szertartás, enge
delmesség helyett kibúvók, vagy lázadás.

Bőjtös Sándor
lelkész, Fancsal.

István király napja.
Zsolt. 21, 2—4.

1. Szövegmagyarázat.

A szöveg megértése nem ütközik semmi akadályba. Lényege a jó 
királyért mondott hálaadás, aki nem a saját vagy a népe akaratából lett 
királlyá, hanem maga az Úristen tette őt azzá. A megszólítás után köszö
netét mond a zsoltáriró Istennek és felsorolja azokat a nyilvánvaló jó
téteményeket, amelyeket a király az Istentől nyert. De nem általános se
gítségről vagy jótéteményekről van itt szó, hanem Isten megnevezett ál
dásairól: hatalmáról, segítségéről, a király imádságainak a meghallgatásá
ról és Isten ajándékairól. A kifejezések közül a magyar szövegben a 
2. vers „erősségedben11 szava nem elég világos. Héber eredetijét (,,ázak“) 
Luther Kraft-tal fordítja. És mi is jobban megértjük a szöveget, ha a szó 
„erő, hatalom" jelentését vesszük.

2. Igehirdetés.

A hívő keresztyén ember sohasem szentel ünnepnapot em
berek dicsőségére. István király napján se tesszük ezt. Ez a nap 
is az Istené, hálaadásunk Istennek szól, de akiért hálát adunk 
neki, az I. István király.

1. Miért adunk hálát érte? Azért, mert őt Isten adta nekünk 
történelmünk egyik nagy és veszedelmes fordulóján. Tudnunk 
kell u. i., hogy a Kárpátok koronájában letelepedett magyarság 
kalandozó hadjárataival, harcos, vitéz és halált megvető élet
módjával hamarosan a lét és a nemlét kérdése elé került. Hiába 
zsákmányolták és hiába ijesztették hosszú évtizedeken keresztül 
a magyarok a nyugatiakat. Ezek a nyugatiak sokkal többen 
voltak, mint a mi eleink, s egyszer csak a győztes, nehéz zsák
mányokkal hazatérő magyarok helyett a levágott fülű-orrú 
gyászvitézek kezdtek hazaszállingózni a vesztett csatákból. A 
nyugatiak összefogtak ellenünk, szervezkedtek ellenünk és együt
tes hatalmukkal az elé a nehéz kérdés elé állították nemzetün



378

két, hogy folytatva kalandozó hadjárataikat elvérzünk a sók* 
szoros túlerővel szemben, vagy gyökeresen megváltoztatjuk élet
módunkat. A hajrás magyar vér a Koppányokból és az Ajtonyok- 
ból úgy beszélt, hogy harcoljunk csak tovább, éljünk úgy, mint 
eddig, haljunk meg úgy, mint eddig. És a harci tűztől égő ma
gyar törzsek rázengték, hogy úgy legyen.

A hatalmas Isten azonban másképpen határozott. A nagy 
magyar többség zajló akaratával szemben elkezdett közöttünk 
egy kicsiny, csendes munkát. Megjelent itt néhány egyszerű kö
vete és elkezdtek ezek beszélni a názáreti Jézus Krisztusról, aki 
meghalt és feltámadott azért is, hogy a nomád magyarok is 
megtérjenek és éljenek. Szavuk elhatott a fejedelmi szállásig, 
és a fejedelem fia Vajk már rájuk bízatott, hogy ők ismertes
sék meg a későbbi István királlyal azt a csodálatos názáreti 
Jézus Krisztust.

És milyen csodálatos Istennek a hatalma. Az ázsiai puszták
ból jövő magyar nép minden hagyományát hordozó és ismerő 
fiatal Vajkot meg tudta hódítani igéjével, ha mindjárt emberek 
gyarló tolmácsolásában szólt is az az ige. Végül aztán Vajk 
meg tudta hajtani a názáreti előtt senki más előtt meg nem 
hajló büszke fejét, és a keresztelő medencéből a régi Vajk he
lyett az új István jött elő, hogy új szívvel és új látással oldja meg 
ne csak a saját életének kérdését, hanem az egész magyarság 
nagy lét-nemlét kérdését is. Mennyire természetes, hogy ez az 
István szívestől-lelkestől tudott örvendeni annak az Úrnak ere
jében, aki ilyen egyszerű és emberi eszközökkel tudott útat és 
célt mutatni új fiának.

2. Isten hatalmáról azonban nem csak a saját életváltozá
sában szerzett komoly élettapasztalatokat István, hanem meg
tapasztalta azt Isten meg- megújuló segítségében is. Imádságok 
között születő nagy és istenes tervét, a keresztyén Magyar- 
országot itt nagyon kevesen akarták. És a fellázadó Erdélyi 
Gyulával, a marosi Ajtonnyal s a somogyi Koppánnyal érzett 
együtt a magyar többség. Bizony a biblia Gedeonok és a Jerikó 
bevehetetlen falait ostromlók hitére volt szüksége Istvánnak, 
hogy a magyar nép megmentéséért felvegye ellenük a harcot. 
S amit senki se hitt, az mégis meglett. A hívő István le tudta 
győzni az erdélyi, marosi és somogyi magyarok győzhetetlen
nek hitt seregét.

3. Szívének kívánságát és ajkának kérését megadta neki 
az Ür. A múlt és a jelen során nagyon sokan szerettek volna 
István királyból vértelen aszkétát és szentet csinálni, aki éjt 
és napot egyaránt azzal töltött, hogy cellalakó barát módjára 
imádságokat mormol. Mint ahogyan igaz, hogy István komo
lyan imádkozó, tusakodó király volt, úgy igaz az is, hogy imái 
őszinteségükben és könyörgésükben voltak nagyok, nem pedig 
hosszúságukban. Mert az ő tusakodásaiból fakadt a Kárpát
övezte Magyarország. Nem kolostori anyámasszonykatonája 
volt István, hanem talpig férfi, aki keményen cselekedett azért,
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amit Istentől kért. És élete történéseiben, népe sorsában meg
találta, s meghallotta Istennek az ő könyörgéseire mondott 
ámenjeit. Mert uralkodni nem lehet cellából, sem imamormolás- 
ból. Uralkodni és országot építeni csak az tud, aki életét és 
minden cselekedetét ráteszi arra, amit Istentől kért. István merte 
vállalni ezt. így kezdte meg korának legnagyobb országépítő 
munkáját. Ehhez pedig egység kellett, egységes akarás, egysé
ges cselekvés. A hét rakoncátlan törzs pedig mind mást akart. 
Ezért szüksége volt Istvánnak olyan hatalomra, amely az ő 
hatalmát a hat többi törzs együttes hatalma fölé emeli. Mivel 
pedig az ő korában minden hatalom forrása a föld volt, az el
hivatottság bátorságával szerezte meg ennek a földnek a több
ségét. És mégsem vette el senkijét. Hanem egyszerűen elfog
lalta az ország lakatlan területeit. A törzsek települései között 
u. i. nagy lakatlan területek feküdtek, olyan senki földjei, me
lyek arra vártak, hogy majd később a nép szaporulásával né
pesüljenek be. István ezeket a senki földjeit foglalta el, katona
ságot helyezett el rajtuk. Így a hatalom az övé lett és a törzsek 
erejét is letörte, mert elválasztotta őket egymástól és az együt
tes fegyveres akcióikat is lehetetlenné tette. Az egész ország 
érdekében tette, és ha nagyon sokan zúgolódtak is ez ellen, 
mégis az az igazság, hogy szívének kívánságait megadta az Ür. 
Mikor ezzel végzett, egy másik szívbeli és régi vágya meg
valósításához fogott. Korszerű védelmi vonallal, az ú. n. gyepük
kel vette körül az országot, amelyeket sokáig nem tudott áttörni 
semmiféle náció. Csak keskeny és jólőrzött ösvényein át lehe
tett érintkezni a külső országokkal. Ezzel mindazt, amit szíve 
akart, és ajka kért, megvalósítva látta: az egész, az integer 
Magyarországot, ami azóta is vágya, imádságos kérése, és vér- 
hullásos harcrafeszülése minden igazán magyarnak.

4. És mégis, egész művére úgy tekintett István, mint Isten
nek eléje helyezett ajándékára. Nem azért kell ezt mondanunk, 
mert állítólag Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Aki ismeri 
István keresztyénségét, az sokkal inkább keresi a kolostorok 
celláiban a felajánlás megszületését, mint István király szájában. 
Hanem maga az u. n. szent korona a kézzelfogható bizonysága 
annak, hogy István élete művére úgy tekintett, mint Isten ado
mányára. A szent korona ugyanis azt jelenti, hogy a magyar 
király és a magyar nép a Szentháromság egy örök Istenen kívül 
soha semmiféle más uralkodónak vagy hatalmasságnak nem 
lehet szolgája. Mert osztogatott ebben az időben koronát a 
hatalmas nyugati császár is és Bizánc uralkodója is. Ha István 
egyiktől vagy a másiktól fogad el koronát, az ő hűbéresük lett 
volna. így kért koronát a legtekintélyesebb főpaptól, a római 
pápától, anélkül, hogy ezzel önmagát vagy országát függő vi
szonyba hozta volna a pápasággal. Hisz az árpádházi királyok, 
akik bizonyára jobban ismerték a szentkorona jelentőségét mint 
bármelyik mai történettudós, éberen vigyáztak arra, hogy még 
a római pápa se szólhasson sohase bele országunk ügyeibe. De
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ahogyan a hívő keresztyén ember az igehirdető szavaiban Isten 
szavát keresi és találja meg, úgy találta meg István a szent 
koronában Isten adományát, amely arra kötelezi őt is, utódait 
is és országát is, hogy csak egy urat ismerjünk el magunk felett: 
a hatalmas Istent.

* * *
Azért adunk ma hálát Istennek, hogy ilyen országalapító 

királyt adott nekünk. És nem csak a katolikusoknak, reformá
tusoknak vagy evangélikusoknak adta, hanem az egész keresz
tyén magyarságnak. Mert István nem egy felekezet tagja volt, 
hanem a keresztyénségé. T. i. ő sokkal közelebb állt az apostoli 
kor keresztyénségéhez, mint pl. a mai katolicizmushoz. Mert 
István korában még nem volt dogma se a pápai csalhatatlanság, 
se az átlényegülés, se a papnőtlenség, sőt még a fülbegyónás 
és a Bibliának egyedül a pápa által való magyarázhatósága se. 
Bizony jó nekünk tudnunk, hogy imádjuk a mi teremtő és meg
váltó Istenünket, mint tette azt első királyunk is és így hitben 
sincs semmi szakadás közöttünk.

Az pedig ne zavarjon bennünket, hogy első királyunk neve 
előtt ott van a szent jelző. Nem Rómában adták azt neki, hanem 
Szent László uralkodása alatt a székesfehérvári magyar ország- 
gyűlésen, ahol a keresztyénné lett magyarság új eszményt 
keresett magának. Olyan férfieszményt, aki férfi is, erős is, hős 
is és mégis hűséges követője a Jézus Krisztusnak. Ezt az új 
magyar embertípust Istvánban találták meg, akit hite miatt 
szent jelzővel illettek ott, s amit a magyar tradició mind a mai 
napig megtartott az ő neve mellett.

Légy velünk Szentlélek Úristen, hogy mi, a mai bűnbánó 
magyarok is tudjunk a Te kegyelmedből hűek, erősek és Krisztus 
követésében törhetetlenek lenni. Ámen.

3. Vázlat.

1. Isten „nevelte" igéjével a királyt.
2. A hívő király megtapasztalta Isten segítségét.
3. Imádságait meghallgatta és beteljesülésükhöz hozzájárult.
4. És a király egész műve mégis Isten munkája, sőt adománya.

Mórocz Sándor 
budapesti vallástanító lelkész.

Szentháromság utáni 14. vasárnap.
Délelőttre. — 92. zsoltár.

1. Szövegmagyarázat.

Az ismeretlen szerzőtől származó zsoltár, melynek eredetét több 
Okból a későbbi időkre tehetjük, mint azt felirata is mutatja, az idők 
folyamán istentiszteleti énekké vált, bár a benne megtalálható személyi 
vonatkozások arra mutatnak, hogy eredetileg nem ennek készült, hanem 
egy Isten iránti hálával telt szívnek magasztaló éneke volt.
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Az első 4 vers képezi a bevezetést, melyben 'hasonló zsoltárok meg
szokott módján a szerző öröméneik ad kifejezést a felett, hogy az Urat 
magasztalhatja s azután, ugyancsak több zsoltár mintájára, felsorolja az 
éneket kísérő szokásos hangszerek neveit.

Az 5. vers mutat rá a közvetlen okra, amely a szerzőt magasztaló 
éneke megírására késztette. Istennek saját életében megtapasztalt jósága 
és hatalma indította hálaadásra.

A 6. vers tartalmazza az egész zsoltár alapgondolatát: „Nagyok Isten
nek művei s mélységesek az ő gondolatai." így kerül rokonságba ez a 
zsoltár Ezs. 55, 8—9-el.

A 7. versben a „balgatag‘‘-gal fordított szó eredeti értelmét „állati" 
szóval lehetne pontosabban visszaadni, amely szó különösen a Bölcseség 
könyvének szókincsében többször előfordul olyan emberek megjelölésére, 
akik az oktalan állat példájára nefai képesek gondolataikkal Istenhez fel
emelkedni. Előfordul ez a kifejezés a 73. zsoltár 22. és 94. zsoltár 8. versé
ben is.

Isten gondolatainak mélységét különösen az erkölcsi világrenddel 
kapcsolatban tárgyalja a szerző a következő versekben. Arra a kérdésre 
akar feleletet adni, miért tűri Isten, hogy a gonoszok hatalmaskodjanak, 
míg az Ürban bízóknak sokszor szenvedés jut osztályrészül. Felelete 
ugyanaz, mint amit a 73. zsoltárban is megtalálunk.

A gonosztévők sorsával szemben a 11—16. vers az Istenben bízók 
jövőjét vázolja és pedig a 11—12. versekben a zsoltáríró saját sorsával, 
a 13—16. versekben általában az igaz ember sorsával kapcsolatban.

Al l .  versben a szarv az erőnek és bátorságnak, az olaj az áldásnak 
és az ünnepi örömnek jelképe.

A 12. vers ellentéte a Krisztusi parancsnak: Máté 5, 26.
A 13. vers az igazakat a kövön is tenyésző gazzal szemben a gyö

kerét mélyen a talajba bocsátó büszke pálmával s a Libanon fejedelmi 
cédrusával hasonlítja össze. A 14. vers szerint olyanok ők, mint a temp
lom udvarában Isten különös oltalma alatt álló évszázados fák, példa
képei az örök ifjúságnak, virágzó életerőnek.

Életerejük, virágzó voltuk, gyümölcseik Istennek igazságos voltát 
hirdeti, azért a zsoltár végén ismét felhangzik a diadalének: Az Ür az én 
kősziklám, nincs hamisság benne, azaz igaz és hű Isten az őt szere
tőkhöz.

Az egész zsoltár az örvendező gyermeki bizalomnak, szenvedések 
között is kitartó hitnek hálaéneke.

2. Igehirdetés.

Az Úr gondolatai.

Egyike a legnagyobb kincseknek, melyekkel a Teremtő ben
nünket, legtökéletesebb teremtményeit felruházott, olthatatlan 
tudásvágyunk.

Lehet ez a tudásvágy a Sátán csalogató eszközévé, mellyel 
bennünket Istentől akar elszakítani (példa az első emberpár 
vágya az ismeretlen gyümölcs íze, az ismeretlen állapot meg
ismerése után), de a Teremtő nem ezért adta e vágyat belénk, 
hanem hogy minden újabb csoda feltárása után fokozódó erő
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vei s örvendezőbb bámulttal törjön fel belőlünk a zsoltáríró 
kiáltása: „Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek 
a te gondolataid."

A következő versek azonban azt mutatják, hogy a zsoltár
írót e szavak leírásakor nem a világteremtő, hanem a világ
kormányzó Isten, még közelebbről meghatározva: az emberi 
sorsokat megszabó Isten műveinek csodálata ragadtatta e fel
kiáltásra.

Ha vannak kikutathatatlan mélységek és elérhetetlen ma
gasságok a világteremtő Isten művei között, még nagyobb mély
ségekkel és magasságokkal, megfejthetetlen titkokkal állunk 
szemben, ha a világkormányzó, nemzetek, egyesek sorsát meg
szabó Isten dolgait próbáljuk megérteni.

De hiába látjuk a nehézségeket, az emberi tudásvágy itt 
sem ismer határt s igyekszik feleletet adni, magyarázatot ke
resi arra az örök problémára: miért tűri Isten a gonoszt s 
engedi sokszor szenvedni a jót. Erre a kérdésre akart megnyug
tató feleletet adni a zsoltáríró is.

Az Ür gondolatait kutatók számára a zsoltáríró felelete 
három intést tartalmaz: 1. Ne indulj a csalóka látszat után, 
2. Ne ítélj elhamarkodva. 3. Ne feledd, hogy hű és igaz az 
Isten.

A látható okozati összefüggést, a törvényszerűséget köny- 
nyebb a természetben megtalálni s szemmellátható módon ki
mutatni, mint az összefüggést kimutatni az ember tettei és an
nak látható sorsa között.

A látszat nagyon sokszor azt mutatja, mintha az erkölcsi 
világban nem volna törvényszerűség, mintha nem tény, hanem 
legfeljebb jámbor óhaj volna az írás számtalan helyen külön
böző szavakkal kifejezett megállapítása: „Ne tévelyegjetek, Isten 
nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is“ 
Gál. 6, 7 stb.

A zsoltáríró „balgatagoknak" oktalan állatokhoz hasonlók
nak és „bolondoknak", vagyis igazi bölcseség nélkül valóknak 
nevezi azokat, akik félre engedik magukat vezettetni az által, 
hogy a gonoszok felsarjadznak, burjánoznak, mint a gaz, mely 
mindent elnyom maga körül s virágoznak, hivalkodóan messzi
ről mutogatják magukat, fényben pompáznak mind a hamissá
got cselekedők. De vájjon nem ejt-e sorsunk minket is elégszer 
bámulatba, nem fog-e el bennünket is a zúgolódás, nem tölti-e 
el szívünket az irigység, midőn a magunk küzdelmes sorsát 
azokéval hasonlítjuk össze, akik maguknak csalással vagyonokat 
harácsoltak össze, kíméletlenséggel keresztül verekszik, vagy 
küzdelem nélkül csúszás-mászással keresztül lopják magukat a 
becsületes munkás előtt leküzdhetetlennek látszó akadályokon. 
Nem fakad-e fel a mi ajkunkon is közben-közben a zsoltáríró 
keserű panaszszava „Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el 
a szükség idején? A gonosznak kevélysége miatt sanyarog a 
szegény..." L. 10. zsoltár 1—11. verseit.
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A mai szentigék mindezekre a panaszokra mindenek előtt 
azt a feleletet adják: Nézz mélyebbre! Hivalkodó jómódjuk, 
boldogságuk kártyavár. Lásd meg, hogy romlásuk csíráját már 
magukban hordják; olyanok, mint a pusztulásra ítélt fa, mely 
kiszáradás előtt mégegyszer hivalkodva mutogatja gyümölcseit, 
mint a halálos beteg, aki akkor érzi magát legjobban, mikor 
már az ajtó előtt kopogtat az elkerülhetetlen végzet. Ha bele 
tudnál látni ilyen emberek életébe, talán nem irigykednél, hanem 
minden dölyfös pöffeszkedésük mellett sajnálnád őket. „Nincs 
békességük az istenteleneknek.11 Pénzzel sok mindent meg lehet 
vásárolni, de a lélek nyugalmát, békességét nem. Lábbaltiprás- 
sal, kíméletlen tülekedéssel sok mindenen keresztül lehet gá
zolni, de a lábak nyomán virágok hervadnak el, melyek talán 
több s minden esetre magasabb, nemesebb örömet jelentettek 
volna az eltipró számára is, mint az, amit az eltiprással elért.

Ezért ne irigyeld a gonoszok, a hamisság-cselekedők lát
szat boldogságát s tanulj meg várni. A zsoltáríró e második 
tanáccsal türelemre int. „Mert ímé, a te ellenségeid elvesznek 
és elszélednek mind a hamisságcselekedők.11 Ne siess az ítélettel, 
Isten sem siet, hanem mindent a maga idejében cselekszik meg. 
Hogy az ő gondolatai mélységesebbek a te gondolataidnál, az 
azt is jelenti, hogy nem kér tőled tanácsot, kit mikor büntes
sen, vagy jutalmazzon.

Példát mutat az élet eleget arra, hogy büntető és jutalmazó 
keze eléri azokat, akiket akar. Megtalálod a te magad életében 
is, ha keresed, kezeinek nyomát. Megalázott, amidőn megérde
melted. Boldog ember vagy, ha a kudarc okát nem másokban 
kerested ilyenkor, hanem önvizsgálatot tartottál életed felett, 
ilyenkor a büntetés nem volt hiába. Máskor meg áldott. Érde
meden felül erőt adott, megacélozott a küzdelmekre. Tudtál-e 
neki olyan örvendező szívvel hálát adni, mint a zsoltáríró, ami
dőn tégedet is megvidámított az ő cselekedetével s megörven
deztetett az ő műveivel. Ha nem, akkor hiába volt az áldás.

Olyan időket értünk meg, amidőn a világokat kormányzó 
Isten nem csupán egyes apró emberi sorsokban, hanem világo
kat uraló hatalmas nemzetek életében mutatja meg szemmel- 
láthatólag büntető s jutalmazó kezét s amidőn nem csupán azok, 
akiknek hivatása Istennek nyomait keresni, hanem világháború
kat végigküzdött katonák, akik sokszor kihagyták talán Istent 
a számításból, büntetésnek, vagy Isten által nyújtott meg sem 
érdemelt jutalomnak érzik a népüknek osztályrészül juttatott 
sorsot. Gondolj az öreg Petain vagy a német nép vezérének 
szavaira. Évtizedekig tartott talán, amíg ezt meglátták. Az egyi
ket a meg nem érdemelt nagy siker, a másikat a nagy meg
aláztatás, melyben csupán emberi boszút látott s nem láthatta 
Isten kezét, tette fogékonytalanná Isten világot kormányzó ke
zének felismerésére, de végre megjött a pillanat, amidőn szem
mel láthatóan észrevették Isten büntető s jutalmazó kezét.

Egyes ilyen csodálatos meglátásokban minden ember ré
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szesülhet, de Isten kezének állandó meglátására, jó és balsors
ban egyaránt, csak a hit tesz képessé bennünket. Az a hit, mely 
a történésekben sohasem lát esetlegességet, hanem számításaiba 
sohasem feledkezik meg belevonni a hű és igazságos Istent. Ezt 
az Istent azonban nem az élet külső eseményeiből, hanem egye
dül az ő igéjéből ismerhetjük meg teljesen. Ha a zsoltáríró 
csupán azért bízott volna Isten igazságosságában és jóságában, 
mert élete egy bizonyos mozzanatában, melyre e zsoltár meg
írásánál visszaemlékezett, megtapasztalta az ő segítségét, vagy 
csak azért magasztalta volna őt, mert mélyebben bele tudott 
tekinteni az emberi sorsokba s többször meglátta Isten osztó 
igazságát, mint azok, akiket balgatagoknak és bolondoknak 
nevez, akkor hite nagyon ingatag alapokon nyugodott volna. 
A hit nem üzlet, melyben magunknak engedelmesség fejében 
nekünk tetsző jósorsot vásárolhatnánk. A hit engedelmesség, 
melyért Isten részéről nem jár fizetség. A hit gyermeki biza
lom, mely változatlanul a külső életkörülményektől Istenre épít 
s rendületlenül meg van győződve arról, hogy akik Istent sze
retik, azoknak mindenek javokra vannak.

A hitnek ezt a lényegét a zsoltáríró még nem látta meg 
olyan tisztán, mint nekünk meg kell látnunk, hiszen ő a Krisztus 
előtti kornak gyermeke volt. Mi azonban a kereszt tövében ta
nultuk megismerni, hogy mit jelent Isten igazságos volta és hű
sége és mennyivel mélyebbek az ő gondolatai, nagyobbak az 
ő művei, mint ahogyan azt előző kor gyermeke akár csak el
képzelni is képes lett volna. Hogyne dicsérném hát én is az Urat, 
az én Megváltómnak Atyját, hirdetném az ő kegyelmét és hű
séges voltát hálás odaadással, gyermeki örvendező szívvel!

Vázlat.

A hívő ember hálaéneke.
1. A hívő ember boldog ember. 1—5. v.
2. A hívő ember bölcs ember. 6—10. v.
3. A hívő ember áldott ember. 11—16. v. (Csendes Percek.)

Délutánra. — Csel. 15, 6—12.

6. v. Az alapul szolgáló igék Krisztus egyházának további sorsára 
oly fontos jeruzsálemi gyűlés történetét adják. Amint Pál az elért nagy 
eredmények után sem akart az egyház életbevágó kérdéseiben döntőbíró 
lenni, úgy Péter s Jakab sem követelték maguknak ezt a jogot, hanem 
a közös ügyet közös megbeszélés alapjává tették.

7. v. A vetélkedés nem veszekedés. Péter először időt adott az alapos 
megvitatásra, azután állott fel, hogy a helyes útra rámutatva elsimítsa 
az ellentéteket. A „közülünk" szó helyett a kritikai szöveg a „közületek" 
kifejezést tartja eredetinek. A kiválasztás akkor történt, mikor az Úr 
Pétert, annak vonalkodása ellenére Cornélius házába küldte.
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9. v. Péter arra hivatkozik, hogy nem dönthetnek emberek ott, ahol 
Isten már kimondta a döntő szót.

10. v. Ugyan azt az elvet képviseli itt Péter saját gyülekezete tag
jaival szemben, mint amelyet a tanács előtt is hirdetett. Ap. Csel. 5, 29.

11. v. A kritikai szövegből hiányzik a „Krisztus" szó.

2. Irásmagyarázat.

Az Úr gondolatai.

A mostani szent igék szinte illusztrációul kínálkoznak a 
délelőtti textushoz, mely Isten gondolatainak mélységére muta
tott rá. Isten útai az egyház életében is mások, messzebbre ve
zetők voltak, mint ahogyan sokan az egyház akkori tagjai közül 
elképzelték.

Azt az utat, melyet a vezetők megláttak s az egymással vi
tatkozó, talán nem is annyira Isten útait kereső, mint a maguk 
kicsinyes szempontjait a többiekre ráerőszakolni akaró pártok
nak megmutattak, Ireneus egyházi atya találó szavakkal 3 rövid 
mondatba foglalja össze: 1. Egység a szükséges dolgokban, 
2. Szabadság a kétségesekben. 3. Szeretet mindenekben.

Krisztus szava, mely a jeruzsálemi konferencia idején 48 
körül még csak szóhagyományban, az apostolok ajkán élt, volt 
eleitől kezdve az egyház zsinórmértéke, de Krisztus nem adott 
kész feleleteket minden a jövőben felmerülő gyakorlati kérdésre 
vonatkozólag, csak az irányt mutatta meg. A keresztyén gyüle
kezet fokról-fokra tapasztalta meg, mit jelent az ő Urának 
nagy ígérete: Ján. 16, 13 és 14, 26.

Most az egyház egysége forgott kockán, amidőn a törvény 
betűjére támaszkodó, magának bizonyos cselekedetek által ér
demeket biztosítani akaró farizeizmus az evangélium helyébe 
a törvényt, Krisztus helyébe Mózest akarta becsempészni.

Nemcsak Pál, hanem Péter és Jakab is, akikben a zavart- 
keltők bizakodtak, meglátták a veszélyt s minden erejükkel 
azon voltak, hogy az egyedül szükséges dologban az egységet 
helyreállítva elhárítsák a szakadás veszélyét.

Az egy szükséges alap pedig ez volt: „Az Ür Jézus ke
gyelme által hisszük, hogy megtartatunk." Ebből nem engedtek, 
de az ellenfelek is belátták, hogy ebben egyeknek kell lenniök, 
ha magukat Krisztus hívei közé akarják sorolni.

Minden egyebet Péter, igazat adva Pálnak, mellékesnek 
ítélt. így kellett ítélnie, ha nem akarta figyelmen kívül hagyni 
Isten Lelkének bizonyságtételét, melyet úgy a maga életében, 
mint a Pál által Krisztushoz vezetettek életében világosan meg
tapasztalt. Ezt sikerült megláttatni, nem saját szavai meggyőző 
erejével, hanem a felhozott nyilvánvaló tényekre való rámuta- 
tással a gyűlésen jelenvoltakkal is, így adták meg a külső cere- 
moniális szokásokban a legnagyobb szabadságot' a közös alapon 
állóknak.

Az egység megóvása, a közös alap megtalálása s a lényeg
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télén dolgokban a másokat megillető szabadság megítélése azért 
volt lehetséges, mert úgy Pált, aki élete kockáztatásával Jeru
zsálembe jött az ő rá bízottak érdekéért síkra szállni, mint 
Pétert, aki nem akart olyan igát rakni másokra, melyet a maga 
számára is nehéznek ítélt, valamint az egyház sorsa felett döntő 
híveket is a döntésben az egyház Ura iránti és a benne testvé
rekké vált pogányok iránti szeretet vezette.

Mennyire máskép alakult volna az egyház története, ha az 
itt érvényesült 3 elvet sem a vezetők, sem az egyháztagok soha 
szem elől nem tévesztették volna! Nem hozott volna szakadást 
a reformáció sem, de nem történt volna meg a keleti és nyugati 
egyházra való szétszakadás sem.

Mennyi békétlenségnek, szenvedésnek, erőtlenségnek az 
az oka Krisztus egyházának különböző részei között, hogy 
minduntalan szemelől tévesztik a fenti elveket. Pedig mennyire 
szükség volna az egység, az erő a kívülről, belülről támadó el
lenség ellen ma is.

Érzed-e az egyéni felelősséget Krisztus egyházának jövendő 
sorsáért, úgy mint annak idején Péter, Pál, Jakab, sőt végül 
még a „farizeusok szerzetéből valók1' is megérezték?

Büki Jenő
mekényesi lelkész.

Illusztrációk.
32. zsoltár. — Szemeimmel én vezetlek téged. — Nagy társaságban 

voltak együtt előkelő helyen felnőttek és fiatalok. Általános feltűnést 
keltett, hogy milyen nagyszerűen állta meg helyét egy fiatal leányka, 
aki ez alkalommal vett részt először ilyen nagyobb társaságban és pedig 
számára szokatlan környezetben. Mikor szóvá tették előtte, hogyan találta 
fel olyan nagyszerűen magát nehéz helyzetekben is, az volt a válasza: 
Nagyon egyszerűen csináltam a dolgot. Mindig az édesanyám szemén 
tartottam szememet. Szemével ő kormányozott, intett, tanácsolt, anélkül, 
hogy valaki észrevette volna.

Mennyire másképp állnánk meg mi is a helyünket, ha az atyai tekin
tet kormányozhatna bennünket minden szavunkban, cselekedetünkben! De 
milyen sokszor elfelejtünk oda figyelni! Rájövünk, ahányszor baj van 
életünkben, mindig elfeledtünk az atyai szemre vigyázni.

2. Sok kérdésre ad választ Isten a 9. versben. — Annyiszor kérdi 
az ember és pedig rendesen előkelő, tudós orcával, ezt és azt mért engedte 
meg s engedi meg Isten? Most a világ forrongásával kapcsolatban ismét 
szaporodnak s türelmetlenebbé is lesznek ezek a kérdések. Nagyon sok
szor arra nézve kérdi az ember, hogyan engedhette meg ezt Isten, amit 
Isten világosan megtilt. — Válaszul Isten azt mondja ezekre az értelmes 
és nem értelmes kérdésekre: ne feledjétek el: az ember, ember és nem —- 
ló! Az embert Isten megbecsüli azzal, hogy nem úgy adja tudomására az 
embernek mi az, amit megenged s mi az, amit megtilt, mint az — állat
nak. Csodálkozhatik ezen az ember?
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Csel. 10, 25—35. — Bizonyosan nem tudod, hány helyen s naptár 
és óra szerint mikor, kinél voltál látogatóban életedben? Azt talán már 
(könnyebben elő tudnád számlálni, hányszor s kinél voltál úgy látogató
ban, hogy odameneteledkor azzal a kitörő örömmel fogadtak: Jól tetted, 
hogy eljöttél. — Azt meg még könnyebben meg tudod számlálni, hány 
helyen jelentetted meg látogatásodkor Isten akaratát! — Pedig csak oda 
volt jó elmenned, ahol s amikor ezt cselekedted. — Kérdezd meg most 
magadtól: Eddigi életedben hova volt jó elmenned?

2. Nem látszik, hogy felhőkig érő válaszfalak vannak emberek és 
emberek között. Az se látszik meg, arról se sokat írtak, hogy sok háború 
éppen azért folyt, hogy ezeket a válaszfalakat az emberek között le
döntse. De azért megvannak a válaszfalak. Ha nem látszanak, annál 
inkább megvannak. A mostani háború is nem kis részben azért indult, 
azért folyik: dűljenek le a válaszfalak. — Tragédia, hogyha egyik helyen 
egyik féle válaszfalak ledűlnek, másikak épülnek s örök falnakmenés az 
ember földi élete. — Csak egy van, aki a válaszfalakat ledönti és pedig 
városrombolás, országpusztítás nélkül. Ez az egy az Úr! Siess hozzá, siess 
seregébe!

1. Kir. 19, 7—13. Isten kenyere. — 60 mezítlábas falusi gyerek ült 
az egyik bakonyi iskolában. Kivált közülük a helyi földesúr mindig pará
déba öltözött fiacskája. De nemcsak a parádés ruhája által, hanem azáltal 
is, hogy a 60 mezítlábas arcán nyílt az egészség rózsája s arcuk csattant 
az egészségtől. A parádés úrfi pedig a nyirkos pince összes penészvirág 
színét ott hordta sápadt, vérszegény, fáradt arcán. Hogy lehet ez? Kérdi 
egyszer kissé ingerülten a földesúr. Ezek görhönyt esznek, az én fiam 
meg válogat a pecsenyében!? Hát Nagyságos Uram, válaszol a tanító, 
ezek az Isten kenyerét eszik, az táplálja, pirosítja őket! Ugyan? kérdi 
a földesúr — az Isten kenyerét!??. Igen, hangzik a válasz. Istentől kérik, 
mikor verejtékezve dolgoznak érte a szülőik s Istentől kérik, mikor asz
talhoz ülnek ebédjük mellé. Istennek köszönik meg, mikor felkelnek onnét.
— Isten kenyerén élnek. — Te pedig kinek a kenyerén élsz?

2. Most is él az a szíjgyártósegéd, aki arról ismerős a vidéken, 
hogy nála többet senki se gyalogol. Jelszava: nem ül kocsira, kerékpárra, 
mert sietős az útja. Szülőföldje 35 km-re esik munkahelyétől. Szülőföld
jére vasárnap reggel indul haza s az istentiszteleten 10 órakor már ott 
énekel megszokott helyén. Hogyan bírja ezt a rengeteg gyaloglást, kér
dik tőié. Válasz helyett felmutat egy kimondhatatlanul elnyűtt újtestá- 
mentumot a zsebéből s azt mondja: Ebben van a magyarázata mindennek. 
Mikor megyek, egy-egy verset elolvasok s megtanulom. Rohan az út is, 
a tanulás is és soha el nem fáradok egyikben sem.

Csel. 12, 1—12. — Csak egy harangozóról van szó. A hivatása nem - 
az, hogy az Igét hirdesse. Csak az, hogy harangozzon. Mégis az Ige hir
detőjévé vált. Nem azért, mert akarta, nem is azért, mert ismerte volna 
az Igét. A perselyhez nyúlt hozzá. Bankjegyet tett valaki a perselybe, 
de úgy, hogy a bankjegy egyik sarka kilátszott. A harangozó ezt észre
vette, de más is. Így, mikor a harangozó kivette a perselyből, tettéért 
kérdőre vonták. A harangozó védekezés helyett könnybe lábadt szemmel 
azt felelte, most látom, hogy Isten velem küldi mindig angyalait. Már 
háromszor akartam kinyitni a perselyt. Akkor haragudtam, hogy meg
zavartak. Most látom, hogy Isten angyalaival őrzött a szégyentől.
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2. Két iskolatárs találkozott 35 év után ezen az elmúlt tavaszon. Sok 
mindenről beszélgettek a 35 év utáni találkozáson. Arról is szó esett, 
olyan világot élünk, mikor mindenki, a legostobább, vagy éppen azok —- 
is merik tagadni, hogy él az Isten! Erre egy levél jött szóba az egykori 
jogász s az egykori teológus között. Nem szégyeltem soha úgy magamat, 
mintha arra gondolok, hogy én a jogász megírtam azt a levelet neked: 
Itt be merik vallani, hogy nincs Isten! Hogyan? Kérdi a volt teológus. 
Igen! Ma szégyenlem nagyon. Isten embert, de az emberben angyalt 
küldött utamba, aki megszabadított vakságomból.

Jób 5, 77—79. Kórházból jött haza súlyos műtét után, akinek beteg
ágyához léptem. Vigasztalni, erősíteni akartam, de szeme csillogott, az 
arca a szenvedés világos nyomai mellett is csupa mosoly volt. Hálát adok 
Istennek, hogy odavezetett az operáló asztalra. Megtudtam, hogy él Isten 
s gondot visel rólam. Nem sajnálom a szenvedést és semmit. Mindennél 
többet ér nekem, amit találtam.

2. A legmagasabb iskola. Régi iskolatársak vannak együtt. Beszélik, 
ki mit végzett s milyen képesítést szerzett. Volt ott orvosi, jogi, filozófiai 
doktorátus s azok nyomán sok magas állás s kimagasló méltóság. A leg
magasabb iskolát mégis én jártam, szólt halkan egy addig csendben ülő 
férfi. Több, mint 10 évig vasban feküdtem nyomorult betegen. Hosszú 
iskola volt, magas iskola volt. Megismertem azt, aki meggyógyított.

Csel. 14, 11—22. Milyen jó volna, ha Isten beszéde nem olyan be
tűkkel volna írva, mint a többi könyv, a hiábavalóságok könyvei. Milyen 
jó volna, ha mikor Isten Igéjét szóljuk, akkor nem azt a közönséges 
nyelvet beszélnénk, amin olyan sok haszontalanságot beszélünk, amin az 
emberek átkozódnak, istentelenkednek. De a bölcs Isten úgy akarja, hogy 
minden betűnk méltó legyen arra, hogy vele írjuk akaratát; minden sza
vunk alkalmas legyen arra, hogy vele hirdessük örök Igéjét. De mivel 
azonos a betű — bármi más is a lélek: azonos a beszéd — bármi más is 
a tartalom, előfordul, hogy az emberek Isten dolgait emberi mértékkel 
mérik meg. Mivel a világ sokszor megcsalja az embert, az ember Istennel 
való dolgai mellé is odaszámítja a csalódás lehetőségét. Azért nem mer 
hinni. Azért történik meg, hogy amire ma hozsannát kiáltanak, arra 
holnap könnyen feszítsd meget kiáltanak.

92. zsoltár. Megjelentek az esti lapok. Egyik nagyobb győzelem ide
jén történt. Egy rókkant ujságrikkancs különösen nagy erővel kiabált 
újsággal a kezében. Győzelem! — Mért kiabál olyan teljes erővel azért 
a pár fillérért, szólítja meg valaki, hiszen bereked. — Hogy ne kiáltanék, 
feleli ő, mikor ekkora győzelemről van szó! Akkor Isten nevét kiáltsa, 
mondja egy komoly csendes hang, nemcsák azért, mert az emberek győ
zelme által is Isten arat győzelmet, hanem azért is, mert Isten győzelmé
vel, csodájával tele van a világ. Ha egy kétes értékű emberi győzelemért 
így kiált a világ, hogyan kellene kiáltani mindenkinek itt a földön, hogy 
Isten győzelmét, dicsőségét bele kiáltsa a világba?

2. Az ezerkilencszázas években volt egy emlékezetes, egyúttal szé
gyenletes vasutas-sztrájk Magyarországon. A legnagyobb télben a napnak 
egy bizonyos óráján megállották a vonatok ott, ahol éppen voltak. Volt 
vonat, amelyik a legközelebbi lakott helytől 8—10 km-re állott meg. 
A vasút vezetőségének első gondja volt, hogy ezeket a szerencsétlen uta
sokat legalább lakott helyre vigyék. Nem volt könnyű a feladat, mert
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minden vonathoz értő ember sztrájkolt. Legtöbbször mérnökök s más 
intelligens emberek próbálták befűteni s állomásra vezetni a mozdonyo
kat. Nem ment a kísérlet mindig simán. Hiszen nagy gyakorlatra van 
szükség. Az ott levő személyzet igyekezett is a kísérletet megakadályozni 
s mindenek felett csúfolta a mérnök fűtőket, gépészeket. Egyik nyilt 
pályán vesztegelő gyorsvonatra is egy élemedett mérnök szállott fel. 
A személyzet csúfoló hangja kísérte: azt hiszi az úr, tintás üveg van 
az asztalán. De a csúfolódó beszéd hamar elhallgatott, mert valaki fojtott 
hangon súgta: ne beszéljetek, hiszen ez az állami gépgyár főmérnöke, 
aki ezt az új gyorsvonati mozdonyt tervezte. Csak ért a saját moz
donyához.

Csel. 15, 6—11. Folyik a tárgyalás az egyik törvényszék tárgyaló ter
mében. A vádlott elemében van. Szinte mintha nem is vádlott, hanem 
vádló volna. Nem is hederít a tanuk vallomására. Fölényesen teszi meg 
megjegyzéseit azok vallomására. Ekkor feláll az egyik még visszalevő 
tanú. Alig pár szót szól, a vádlott elsápad, elhallgat, székére roskad, 
levegő után kapkod s megsemmisül. Ez a tanú tetemre hívja a vádlottat, 
mint szemtanú, mint koronatanú. — Aki Isten igaz gyermeke, az mindig 
egyúttal Isten koronatanúja a Sátán ellen, annak beszéde, élete mindig 
tetemrehívás a Sátán ellen. Erre a bizonyságtevő tetemrehívásra elhallgat, 
de egyedül csak arra hallgat el a Sátán. — Mersz-e, akarsz-e korona
tanúja lenni annak, aki meghalt érted?

Fábián Imre
sárszentlőrinci lelkész.

Bölcsőtől  a  koporsóig.
Keresztelési agenda.

(Tervezet.)
1. Üdvözlés.

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen növelünk. Ámen.
2. Bevezető ige.
A Te kezed teremtett és erősített meg engem. Magasztallak, hogy 

csodálatosan teremtettél engem. Csodálatosak a Te cselekedeteid és jól 
tudja ezt az én lelkem. Te vagy Uram a mi Atyánk és Megváltónk; ez 
a Te neved öröktől fogva. — így szól az Ür: gyermekemet és kezeim 
munkáját bízzátok Reám. Én vagyok az Ür és több nincsen.

(Zsolt. 119, 73; 139, 14; Ezs. 63, 16; 45, 11—18.)
3. Gyermek-evangélium.

Hallgassuk meg az evangéliumból: miként szerette Isten a gyerme
keket. — Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy Jtezeit rájuk vesse 
és imádkozzék; a tanítványok pedig dorgálák vala azokat. Jézus pedig 
monda: Hagyjatok békét a kis gyermekeknek és ne tiltsátok meg nékik,
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hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyeknek országa. És kezeit 
rájuk veté. (Mt. 19, 13—15.)

4. Bevezető ima.

Mennyei Atyánk! Kiönyörgünk Hozzád kegyelmedért és áldásodért. 
Légy most közöttünk Szentlelkeddel. Vedd ezt a gyermeket oltalmadba 
és szeretetedet áraszd ki reá. Urunk, mi a Te házad-népe vagyunk. Segíts 
meg minket, hogy mindvégig azok is maradhassunk. Ámen.

5. Hitvallás.

Tegyünk vallást a mi keresztyén hitünkről úgy, amint arra Atyáink
tól taníttattunk:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek te
remtőjében . . .

6. Kérdések.

Kívánjátok-e, hogy ez a gyermek erre a hitvallásra megkereszteltes
sék? Feleljétek: kívánjuk.

Akarjátok-e őt a Krisztus gyülekezetének tagjává nevelni? Feleljé
tek: akarjuk.

Igyekeztek-e őt az üdvösség útján segíteni? Feleljétek: igyekezünk.

7. Szereztetési igék.

Hallgassátok meg, mit mond az evangélium a szent keresztségről:
Tanítványaihoz menvén Jézus, szóla nékik: Nékem adatott minden 

hatalom a mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szent
iéleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én pa
rancsoltam néktek; és íme én tiveletek vagyok mindennapon a világ vé
gezetéig.

8. Keresztelés.

A gyermek neve?........................ én téged megkeresztellek az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentiéleknek nevében. Ámen.

A békességnek Istene szenteljen meg téged. Munkálja benned azt, 
ami kedves ö  előtte. Őrizze meg mind lelkedet, mind testedet feddhetet- 
lenül az örökéletre.

9. Intelem.

Ti pedig szülők és keresztszülők, őrizzétek meg, ami reátok van 
bízva; gondotok legyen arra, hogy ez a gyermek lelkében kárt ne valljon; 
gondotok legyen rá, hogy ez a gyermek Istenhez vezettessék el. Mert ti 
vagytok azok, akik ezért számadással tartoztok. De Isten az, aki titeket 
megerősíthet.

(I. Tim. 6, 20; Mt. 16, 26; Zs. 13, 17; R. 16, 25.)
10. Befejező ima.

Mennyei Atyánk! A Te szeretetedbe és hűségedbe adjuk át ezt a 
gyermeket. Ne legyen ez a keresztség csak a víznek keresztsége. Merítsd 
őt alá a Te erőd és a Te Lelked szent sodrába. Tartsd egészségben a lel
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két és a testét, tedd őt anyaszentegyházad élő tagjává. Adj néki növeke
dést Előtted és az emberek előtt való kedvességben, majdan pedig adj 
neki részt a Te mennyei örökségedből, szent Fiad, a Jézus Krisztus által. 
Ámen.

Miatyánk. . . .
72. Áldás.

A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adja nék- 
tek a bölcseségnek és kijelentésnek a lelkét. Isten adjon néktek irgal
masságot, békességet és szeretetek Az Ür legyen mindnyájatokkal. Ámen.

(Ef. 1, 17; Jud. 2; Thess. 3, 16.)

Arper-Zillessen „Evangelisches Kirchenbuch" 
c. agendából összeállította

Molitórisz János
celldömölki esperes-lelkész.

Fürdőhelyek nyári gondozása.

Az úgynevezett „boldog béke“ idők egyházi liberalizmusa megenged
hette magának, illetve sajnos megengedte azt a könnyelműséget, hogy 
nem gondolt még az állandóan egy helyen élő evangélikus csoportok gon
dozására sem. Szórványnak kezelte azokat a falvakat, városokat, ahol 
több száz evangélikus élt együtt és nem láttak evangélikus lelkészt csak 
nagy ritkán. A megszervezett gyülekezetekben is a nyár folyamán mini
mumra csökkent a munka. Falun a munka ideje volt, amikor „nem értek 
rá“ templomba járni, városban pedig a „pihenés11 ideje volt, nyaralás, 
amikor „vakációra11 menteik a hívek. Bizony volt olyan gyülekezet és 
templom, ahol nem lehetett istentiszteletet tartani, mert nem volt kinek. 
Ma már ezt is megváltoztatta Isten keze. Nem csak a szórványokat 
szerveztük be rendszeres lelki munkára, hanem az alkalmilag együtt 
lévő, különleges és vasárnaponként váltakozó missziói „gyülekezetek11 
lelkigondozására is súlyt helyezünk. Ezek az alkalmi gyülekezetek a 
nyári fürdőhelyeken együtt lévő evangélikus hívekből jönnek létre, akik
nek lelki gondozása ma már egyházi érdek és kötelesség.

Mint minden egészséges fejlődés, ez sem felülről kezdődött, hanem 
alulról, önmagából nőtt ki. Kezdete az volt, hogy az ország különböző 
részeiből egymásra talált hívek, akik mind más és más gyülekezetből 
kerültek ki, rájöttek arra, hogy a nyári szabadság és pihenési üdülés 
alatt is hiányzik nekik az Ige, a közös ima és ének. Egy-egy buzgóbb 
hívő vagy saját villájában, vagy a fürdőtelep egy helyiségében (olvasó 
terem, társalgó), vagy a természet templomában egy árnyas fa alatt egybe- 
gyüjtötte azokat, akikről tudott — és feléledt az őskeresztyének isten
tisztelete. Ha azután a fürdőzők között evangélikus lelkész is akadt, 
akkor igehirdetéses istentiszteletet tartottak alkalmilag.

Az első ilyen megmozdulásról az 1920-as évek körül tudunk, Hévíz
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gyógyfürdőn, amely így kezdete és kiindulása volt a fürdőhelyek nyári 
gondozásának. Dr. Varsányi Mátyás budai lelkész gyógyulást keresve 
Hévizén, itt egy-két alkalmi evangélikus istentiszteletet tartott. Majd 
ezt látva, a zalai egyházmegye lelkészei jöttek el esetenként evangélikus 
istentiszteletet tartani Hévízre. 1926-ban Keszthely központtal új gyüle
kezetei szervez D. Kapi Béla püspök és ettől kezdve a fürdőidény alatt, 
május 15-től szeptember 15-ig, minden vasárnap d. e. 9 órakor van isten- 
tisztelet Hévizén, a gyógyteremben. 1926 óta természetesen Keszthelyen 
is van vasárnaponként evangélikus istentisztelet, sőt 1929 óta saját temp
lomunkban.

A többi balatoni fürdőhely rohamos fejlődésével együttjár az ott 
üdülő evangélikus hívek gondozása is. D. Kapi Béla püspök 1927—28-ban 
Balatonszemesen nyaral és ott híveinek istentiszteletet tart minden vasár
nap a Kohléner-féle Bagolyvár-villában. A többi helyeken nyaraló lelké
szek is kezdenek istentiszteleteket tartani. 1929-ben D. Kapi Béla püspök 
az érdekelt espereseket és paróehus lelkészeket utasítja a balatoni fürdő
helyek istentisztelettel való ellátására. 1930-ban már rendszeres tervezetet 
küld le, beosztott igehirdetőkkel. 1930-ban és 31-ben kiszélesíti ezt a 
munkát, mely annyira fejlődik, hogy 1939-ben és 1940-ben 31 balatoni 
fürdőhely van már beszerezve.

A fürdővendégek és villatulajdonosok nem csak lelkileg mozdulnak 
meg, hanem templomépítésre is gondolnak, gyűjtenek, lelkesítenek. Csak 
amikről tudok: Balatonalmádiban templom-telek van, rövidesen építenek. 
Balatonfenyvesen templom-telek, szép székely kerítéssel, harangláb ha
ranggal, padok, szószék a telken. Balatonmáriafürdőn telket szereztek. 
Fonyódon szép templom áll. Gyenesdiáson a lelkészüdülő, Kapernaum van. 
Révfülöpön telek, építési anyag, hamarosan építenek. Hévizén templom
telek és a perselypénzekből szép tőke, építés előtt állnak. A további évek 
buzgó imádsága, gyűjtése, munkája kis evangélikus templomokat teremt 
a Balaton partján.

Nem könnyű feladat a fürdőhelyeken Igét hirdetni. Előttünk áll egy 
30—40, de sokszor 120—160 tagú gyülekezet, akiknek majd minden tagja 
más egyházközségből való. Ezek egy megszokott gyülekezeti közösség
ből jönnek, sokszor egy sereg előítélettel megrakva, — az evangélikus 
istentiszteletre. Egészen bizonyosan vannak köztük református vallású 
hívek, sőt nagyon gyakran r. kát. vallású hívek is. Ennek a különleges 
összetételű gyülekezetnek egy részét a kíváncsiság hozza. Milyen ember 
az igehirdető lelkész, miről fog prédikálni? összeméri, összehasonlítja 
otthoni lelkészével, — jaj egyiknek, vagy a másiknak, — melyik a különb. 
Másokat hoz az időtöltés, nyaralók, ráérnek, hát egy órát ott is eltöl
tenek. A végén azt gondolják, máskor is eljövök ide, vagy itt se látnak 
újra. Vannak, akik otthon nem járnak templomba, de itt elmennek, mert 
vagy hívják a vele nyaralók, vagy itt nem haragszanak a papjukra, vagy 
valami szenzációt keresnek. Lehet, hogy máskor is elmegy, talán otthon 
is elkezd ezután járni. Természetesen vannak, akik otthon megszokták 
a vasárnapi istentiszteletre járást, lelki szükség náluk az Ige hallgatása 
és a fürdőhelyen sem tudják azt nélkülözni, ez a legnagyobb rész. Ezek 
hálásak az Igéért, boldogok, hogy együtt énekelhetnek, örülnek az evan
gélikus testvéreknek, keresik, kutatják és hívogatják őket. A szolgálatot
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végző lelkésznek megmondják, honnan jöttek, beszélnek otthoni egyházi 
életükről, szinte jelentkeznek évről-évre, amikor megjönnek. Ezek sok 
lelki örömet jelentenek az igehirdető lelkésznek is.

Ennek a különleges összetételű gyülekezetnék lelkiszükségletét csak 
úgy tudjuk kielégíteni, ha nem nézzük, honnan jött, milyen társadalmi 
osztályhoz tartozik, mi hozta ide, milyen előítéletekkel rendelkezik, hanem 
csak azt vesszük, hogy ember ez is, tele bűnnel, olyanok, mint a saját 
gyülekezetünk hívei, ugyanazok az élet- és lelkiproblémák nyugtalanítják, 
mint őket és ugyanazt az Igét kell nekik hirdetnünk, mint a többi lélek
nek. Vigyázzunk, hogy ne különleges, alkalmi, nyaralásnak, üdülésnek, 
vagy gyógyfürdőn gyógyulást kereső különleges embereknek akarjunk 
prédikálni, hanem csak kegyelemre szoruló, mindennapi embereknek. 
Amikor Hévizén elkezdődött a rendszeres fürdő-istentisztelet 15 évvel ez
előtt, a vendég-igehirdetők nagy része mindig a Bethesda taváról akart 
prédikálni.

A jövő azt kívánja, hogy a megszervezett istentiszteleti beosztás 
mellett, meg kell szervezni a fürdőhelyek nyári gondozásának igehirdetőit 

,is, akik előre elkészített terv szerint vasárnaponként más és más fürdő
helyen hirdessék az Igét. De meg kell szervezni terv szerint az igehirde
téseket is, melyek elhangoznák ott. Nem hiába való, fontos missziói 
munka ez, mely visszatérül áldásaival egész egyetemes evangélikus egy
házunkra.

Menyhár István
keszthelyi lelkész.

K atedrán.
Első élményeim

az elemi iskolai vallástanításnál.

Mindaz, ami e szó mögött van: élmény, mindig egészen szubjektív 
valami. Adott körülmények közt, speciális helyzetben és időben, ránk kü
lönös erővel ható események, szavak és emberek élményt idézhetnek elő, 
melyek döntő hatással lehetnek életünkre és munkánkra. Azok a körül
mények és okok, amelyek egy-egy élményünket kiváltották, sokszor egé
szen aprók, mások számára jelentéktelen kicsinységek, de nekünk, akik 
éppen abban az időben arra „hangolva*' voltunk, döntőek és sokatmondók.

Mindezt csak azért mondom el, mert ez vonatkozik azokra az élmé
nyekre is, melyeket az alábbiakban elmondok. Egészen szubjektivek, any- 
nyira, hogy másra kényszerítő erővel nem hatnak és mégis a vallástanítási 
munka objektivitásai körét érintik.

Az elemi iskolai vallástanítás körül szerzett első élményeimet három 
forrás körül csoportosítottam: I. a gyermek, II. a tananyag és III. a saját 
személyem, illetve a vallástanító személye körül tapasztalt élményekre.
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I. A gyermek körüli élmények.

1. Az első élményt így fogalmazhatnám meg: minden tanítványunk 
Isten gyermeke. Esztendőkkel ezelőtt csak felsőbb osztályú tanítványaim 
voltak. Gimnáziumokban és polgári iskolákban tanítottam. Egy másik be
osztás következtében egyszercsak elemi iskolákat kaptam. Szomorúan és 
kissé félve gondoltam akkor a nívócsökkenésre, míg egy búcsúzó igazgató 
nem figyelmeztetett szeretetteljes szavakkal: „Kedves Tisztelendő Űr! Kö
szönjük, hogy köztünk volt, de ne felejtse el, hogy azok a kis mezitlábas, 
sokszor rongyos, kellemetlen szagú, beteg elemi iskolás gyermekek is 
Isten gyermekei. Oda talán több szeretet kell, több megértés és több oda
adás. Minél szegényebb munkakörbe állítja az Isten Tisztelendő Urat, an
nál nagyobb munkát és feladatot bízott rá.“ Hogy mennyire igaza volt 
ennek a bölcsszívű igazgatónak, azt csak évek múlva láttam. Valóban 
a külvárosi szegénységet, a gyermekek vásott természetét és a szegény
séggel együttjáró nehézségeket másképen nem lehet legyőzni, mint azzal 
a tudattal: ezek is Isten gyermekei. Ők is meg vannak keresztelve. Nem 
nekem kell őket Isten gyermekeivé avatni, nem az én tanításom csepegteti 
beléjük a hitet, nem nekem kell előljárnom, hanem az Isten jár előttük. 
Ö többet cselekedett, mint mi; ő csak megbízott a gyermeki lélek pász- 
torálásával. És én csak Ö utána mehetek.

2. Ebből adódott a második nagy élményem: több hitet találtam a 
gyermekben, mint sem gondolni mertem. A hit adomány, amit Isten ad 
annak és akkor, amikor Ö ákarja. Nem nekem kell azt pedagógiai fogá
sokkal és egyéb mesterséges „légzéssel" beletölteni, mert nem is lehet, 
hanem Isten ebben is elölj ár. A gyermek általában az érzékelhető, a lát
ható világban él, gondolkodik, de nem annyira, hogy ne tudna a láthatat
lanban hinni. Sőt. Hiszen ezért mondotta Jézus: „Ilyeneké a mennyeknek 
országa." A gyermek a transcendens dolgokban éppen olyan természete
sen hisz, gondolkodik, mint a reális dolgokban. Nem skrupulizál, nem 
kritizál, hanem egyszerűen tudomásul veszi, hogy Jézus átváltoztatta a 
vizet borrá, hogy meg tudta gyógyítani a betegeket, hogy az ötezernek 
kenyeret adott. Ez a hit. A gondolkozás nélküli feltétlen bizalom Isten
ben. Még azon sem ütközik meg, ha őszintén megmondom néki; ezt én sem 
tudom megmagyarázni; ezt csak hinni lehet. A gyermek nagy tiszteletben 
részesíti Isten igéjét, áhitatosan közeledik hozzá és feltétlenül hisz benne.

3. A gyermek szereti Isten igéjét. Semmi sem érdekli őt annyira, mint 
az élő ige. Több dologban tapasztaltam. Egy-egy bibliai aranymondást 
híven őriznek meg esztendőkön át. Szeretik olvasni a Bibliát. A felsőbb 
osztályokban pedig leírhatatlan lelkesedéssel mondogatták az óra előtti, 
otthon kiválasztott és megtanult aranymondásokat. Volt növendékem, aki 
25—30 aranymondást tanult, nemcsák szószerint, hanem az íráshely meg
jelölésével is. Pedagógusok tudják, hogy mit jelent az életben később egy- 
egy betanult ige, egy-egy zsoltár, amit idézni tudunk. Különösen nagy 
érdeklődést tapasztaltam a szenvedéstörténettel szemben. Alig várták már, 
hogy a feleletnek vége legyen s tovább mondjam a szenvedés történetet. 
Minden nesz, mozgolódás elcsitult, ők intették le a zavargókat s a csen
getés után — utolsó óra lévén — kérték az óra meghosszabbítását. Az 
összeállított passió történet olvasása a gyermekek legérdekesebb olvas
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mányai közé tartozik. És a puszta ige többet eredményez, mint a leg
pompásabb kérdve-kifejtő módszer alkalmazása.

4. A gyermeknél egy másik élményem az lett, hogy a gyermeket 
abban a helyzetben kell tudni megérteni, amelyben van, amelyből eljött 
a vallásórára. A vallásórán nem lehet általánosítani, de kivételezni sem, 
hanem csupán megérteni. Ismerni kell az otthont, ahonnan a gyermek 
eljött, hogy az igét az ő életükre alkalmazni tudjuk. Sokszor úgy érzem, 
most el kellene velük menni hazáig, mert amit tanítottunk, az nem marad
hat a tanteremben, hanem az ő kis hétköznapi életüknek szólt.

Egy-egy alkalmi látogatás is sokat segített a munkámon. Jobban 
megértettem a gyermek életkörülményeit, ő is bizalmasabb lett, azontúl 
másképen kezeltem. Egy afrikai misszionárius arról beszélt egyszer, hogy 
az ő négerei addig szóba sem állnak vele, míg meg nem látogatta őket 
otthonukban, míg le nem ült velük beszélgetni. Csak azután hirdethette 

^ekik  az igét. Mi sem csodálkozhatunk, ha a gyermek zárkózott marad, 
vagy őszintébb lesz aszerint, hogy mi hány lépést teszünk feléje. Oh bár
csak volna annyi időnk, hogy ezen a téren is minél több élményre tehet
nénk szert.

II. A tananyag körül szerzett élmények.

1. A tananyag és a módszer körül az első élményem az volt, hogy 
a gyermek mindig egyéni módon felel. Ennek több oka lehet, de a lénye
gen nem változtat, tudniillik azon, hogy tovább kell menni és ugyanabból 
a feleletből kell a következő kérdést feltenni. Barth Károly szerint is: „A 
feleletből él a kérdés." Ehhez azonban nagy rugalmasságra, talpraesett
ségre van szükség, mert a leggondosabban elkészített vázlat mellett is 
előfordulhat a mellékvágányra való áttolódás vagy az egyszerű ismeret
anyag-közlés, igehirdetés helyett. A gyermek minden lényegtelen feleletét 
fel kell tudni használni, hogy a „bomba beüssön" a megfelelő helyre. 
A tanítás vitorláit úgy kell irányítani, hogy „oldalszéllel" is előre jussunk. 
Ebben pedig élményszerű felfedezésem: a jó és alapos exegesis. Utána 
nézni az eredeti szövegnek, a párhuzamos helyeknek, a kortörténeti ese
ményeknek és a jó kommentároknak. Ha néha megfeneklett a tanítás 
szekere, ott rendszerint az exegesis hiánya volt az ok.

2. A reformátori teológia újra nyomatékosan hangsúlyozza, hogy 
a vallástanításnak indirekt igehirdetésnek kell lenni. Az igehirdetés ki
induló pontja pedig az exegesis, a meditáció. Mit mond nekem az Isten? 
Mi az Isten üzenete? Milyen Istent ismerünk meg a történetben? Ezek 
az első kérdésék. Az Isten üzenete, örömhíre és figyelmeztetése érdekei 
minket a vallástanításban is, a bibliai történetekben és az egyháztörténet
ben egyaránt. Rang szavaival „Isten cselekvése az ember életében." Ha 
nem volt időm az Isten üzenetének a felfogásához, akkor egyszerűen csak 
tananyagot közöltem. A meditáció eredményét mindig jó Fezer szerint 
szkopusz formájában összefoglalni. Szkopusz alatt értjük a történet leg
fontosabb gondolatát, vagy az egész üzenetét egy mondatban összesflritve. 
Vagy más szóval: mi az Isten üzenete konkréten ebtien a történetben? 
Erre a „központi" üzenetre kell felkészülni a vallástanító lelkésznek min
dennap a maga csendes kamrájában, Isten előtti tusakodással és imádko
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zással. És itt ezen a ponton igen sok kudarcról, mulasztásról és néha győ
zelemről írhatok, melyek szintén az élmények közé tartoznak.

3. Nem a legkellemesebb élményünk, amikor belekezdünk a jól át
gondolt történet magyarázatába és mindjárt az elején az egyik gyermek 
mosolyogva jelenti: „Oh Tisztelendő úr, mi ezt már jól ismerjük". És szó- 
szerint eldarálja az illető történetet. Olyan helyen, mint Budapesten, ahol 
nagy a „diák népvándorlás", faluból a városba és viszont, ez az élmény 
igen gyakori eset. Ilyenkor aztán egészen világosan kitűnik, hogy a vallás
tanításnak végsősorban alkalmazott igehirdetésnek kell lenni. Más beállítás, 
elmélyítés, több apró részletre való kitérés és a központi üzenet újra és 
újra való hirdetése mindig újszerűvé teszi az órát és az anyagot.

4. Az üdvtörténeti szempont is sok keserves órát jelentett. Helyes, 
de igen nehéz mindig és következetesen keresztülvinni. Ennek a szem
pontnak az érvényesítéséhez lelkiismeretes felkészülés kell és állandó fi
gyelem abban a tekintetben, mi a fontos az üdvösség szempontjából. És 
itt bizony elkerülhetetlenné válik az új tankönyvek megjelenése, bár kérdés, 
hogy azok ezt a kívánalmat jobban fogják-e megoldani, mint az eddigiek. 
A bibliai történetek eszerinti csoportosítása, kiválasztása vagy alkalmazása 
döntő lesz.

III. Személyem körül tapasztalt élmények.

A harmadik csoportba azokat az élményeket gyűjtöttem össze, melyek 
a vallástanító személyében, közelebbről most nálam lelik a magyarázatukat.

1. Először arra jöttem rá, hogy tulajdonképen nem tudok tanítani. 
A középiskolákban még csak megy valahogy, hiszen ott lehet „előadni". 
De elemiben pedagógiai szakismeretre is szükség van. A teológián ha 
sokszor, 'kétszer-háromszor tanítunk; hallgattunk pedagógia-történetet, de 
pedagógiai gyakorlatra nem tettünk szert. Miért? Mert a vallástanítás 
még mindig „mostohagyermeke" egyházunknak. Még mindig nem a leg
fontosabb munkája, pedig a jövendője mégis csak itt alakul ki. Ha a 
képzőművészet terén lehetséges, hogy művész vagy tanárképző csoport 
közt választhat minden hallgató, úgy a teológián is legalább egy külön 
szemináriumban alkalmat kéne nyújtani azoknak, akik a vallástanításban 
specializálódni akarnak. A vallástanításhoz nemcsak teológiai tisztánlátásra, 
kegyes szólamokra, szeretetre van szükség, hanem főleg pedagógiai gya
korlatra, gyakorlatra. „Életközelség" kell a tanításhoz. A papi mellény 
sokszor olyan páncélinget jelent, ami megakadályoz abban, hogy a reánk- 
bízottakat forrón magunkhoz öleljük. Életközelséget! Amikor először be
mentem elemibe, azt vettem észre, hogy beszélek, de a gyermekek nem 
értenek. Mintha más nyelven beszéltem volna. Ez is egy élmény. De ha 
van életközelség, akkor ennek ellenkezőjére jövünk rá: értenek, meg
tanultam beszélni, tudnak követni.

2. Vidáman többre megyek, mint szomorú ábrázattal. A vidámság 
alatt nem értek cirkuszi derültséget, hanem jókedvet, derűt, mosolyt. A 
vallásórák rendszerint az utolsó vagy délutáni órákban vannak, melyek ha 
még unalmasak is, szárazak, bizony akkor a legkellemetlenebb órák közé 
tartoznak. A gyermeki lélek nagyon megérzi a tanítója lelkiállapotát. Sőt 
sokszor kárát is látja. Ezt már nekem meg is mondották növendékeim. Ma
gasabb iskoláimban ott áll az asztalomon a „névtelen kérdések doboza".



397

Kéthavonta felbontjuk és válaszolunk rájuk. Egyszer ezt találtam benne: 
„Miért olyan szomorú mostanában a Tisztelendő úr?“ Mikor leszünk újra 
vidámak?" Valljuk meg őszintén, hogy növendékeink sokban segítenek 
minket a keresztyéni életben. Imádkoznak értünk s életükben ott tük
röződik a mi életünk. A vallástanító jókedve bizonyos határig meghitté, 
barátivá, közvetlenné teszi az órát és nem egyszer fogjuk hallani „jaj de 
kár, hogy már vége van az órának"__ „Szerettünk hittanórára járni."

3. A következő élményt így fogalmazom meg: elődeim is csináltak 
valamit! Nem akar ez gerinctelen megalázkodás lenni, vagy megszokott 
bók a felsőbbség iránt, vagy az előrelátó politikus véleménye, hogy egy
szer majd rólam is elmondják ugyanezt. Nem. Hanem a puszta tény, 
minden nagyképűségtől mentesen. Elődeinkben is megvolt a jó igye
kezet. S ha másban nem is, mint egy jó éneklő ifjúságban, vagy a Kiskáté 
léleknélküli, de alapos és kíméletlen betanításával értéket testáltak át 
az utókornak. Lássuk meg a magunk szerény küldetését és megtanuljuk 
értékelni az elődök munkáját.

4. Azt sem tudom elfelejteni, hogy milyen sokra értékel minket a 
gyermek? Többnek mint a többi embert, vagy a tanítót. „A Tisztelendő 
bácsi". Milyen áhítattal beszélnek odahaza a gyermekek a szüleiknek ró
lunk, és milyen tisztelettel emlékeznek meg öreg emberek is lelkitanító
jukról. Milyen felelősséget rejt ez is magában. Assisi Ferenc mondotta 
egyszer a szerzeteseknek: „Éljetek úgy, mint ahogy azt mi rólatok hisz- 
szük." Ezt a vádoló és kötelező parancsot olvastam ki kicsiny kis tanít
ványaim szeméből, amikor ragaszkodó szeretettel közelítettek felém. „Jaj 
annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül..."  A gyermek 
csodálatos szeretettel csüng rajtunk és mindig jobbnak képzel minket, 
mint amilyenek vagyunk.

5. És az utolsó élményem alól még ma sem tudok szabadulni. Bár 
ne is tudnék. Hogy is nevezzem? Talán úgy, hogy kegyelmi időben élünk 
és tanítunk. Két körülmény idézte elő ezt az élményt. Mindkettő igen szo
morú. Egyik órámról a másikra meghalt az egyik tanítványom. Amikor 
tudomásomra hozták a gyermekek, alig tudtam megszólalni. Üres helye 
előtt földbe gyökerezett lábakkal álltam és rámszakadt egy lélek minden 
vádja, szemrehányása és kérdése. Hogyan ment el? Volt-e hite? Hogyan 
fogja számonkérní az Űr az én kezemből? Azóta mindig úgy megyek be 
az órára, hátha ez az utolsó óra nekik vagy nekem. Mindig a teljes Krisz
tust kell hirdetni és tanítani. Azóta másképen tekintek a növendékekre, 
de különösen L. Sanyikéra, akiről most hallottam, hogy szervi szívbaja 
van, s nem élhet hosszú életet. Azóta többször állok meg előtte, többször 
simogatom meg szép szőke fejét, mert ki tudja, hányszor ül még előttem 
a második padban . . .  Azóta nagyon vigyázok, hogy ne tudást, ne erkölcsöt, 
ne élethölcseletet tanítsak, hanem a mi Urunk Krisztusunkat és a róla 
szóló örömhírt. Vigyáznom kell, hogy ne legyek hasonló Jézus azon ta
nítványaihoz, akik visszatartották tőle a vak Bartimeust a jerikói úton, 
hanem inkább én legyek egy a négy közül, kik a ház tetejét lebontva 
Jézus elé engedték a beteget. „És Ő látva azok hitét meggyógyította 
az t..."

6. A tanév végén sokszor úgy érzem magam, mint mikor előveszem 
életem első prédikációját s újra végig olvasva kimondhatatlan szégyen
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tölt el: így beszéltél te valamikor. Évvégén szemünk elé állnak a csapni
való óráink is és vádolón tekintnek ránk. Egy ilyen lelkiállapotban a meg
hívott vizsgaelnököm arról beszélt felejthetetlenül, hogy mi csak tanítunk, 
szántunk, de az aratás az Űré. A mi egész munkánkban a legcsodálatosabb 
az, hogy ilyen bűnösen is taníthatunk s Isten a rosszból is tud jót elő
hozni. Isten kegyelmes Isten. Ez a legnagyobb élmény, mely újra és újra 
munkába állít.

Danhauser László
budapesti vallástanító lelkész.

M a g u n k  között.
A lelkész szabadságon.

„Jertek el . . .  és pihenjetek meg egy 
kevéssé!" Márk 6:31. v.

Ebben az időszakban pihenésre mennek sokan a világ fiai közül. 
Pihenésre mennek sokan az Isten gyermekei közül is. Isten nem ellensége 
a pihenésnek. Akarja, parancsolja, hogy akik dolgoznak, azok pihen
jenek is.

Jézus a tanítványokkal is ezt teszi. Mikor visszajönnek nehéz munkát 
jelentő kiküldetésükből (Márk 6:7—12), amelyen igét hirdetnek, ördögöt 
űznek, beteget ápolnak, gyógyítanak, amikor elbeszélnek Jézusnak min
dent, amit cselekedtek (Márk 6:30), Jézus azt mondja nekik: Jertek e l. . .  
és pihenjetek meg egy kevéssé! A pihenést a tanítványoknak Jézus tehát 
parancsolja.

Parancsolja azért, mert tudja, hogy a testi és lelki élet egyaránt 
alá van vetve a kifáradás törvényének, tehát a munkavégzés után pihenni 
kell. Nem kell erről nekünk sokat beszélni. Van tapasztalatunk afelől, 
hogy nem lehet munkát végezni, ha előzőleg egy korábban végzett munka 
fáradtságát nem tudjuk kipihenni.

Pihenni kell nemcsak azért, hogy a már elvégzett munka fáradtsá
gától megszabaduljunk, hanem azért is, hogy az ezután végzendő munká
hoz új erőt gyűjtsünk. Minden munka erőt igényel, emészt és őröl fel. Hogy 
a munkába erőt adhassunk ki, a pihenés idején be kell azt az erőt véte
lezni. Itt ezen a ponton értjük meg Luthernek a fáradhatatlan Melanch- 
tonhoz intézett szavaiban rejlő igazságot: Fülöp, a jó Istennek semmit
tevéssel is lehet szolgálni!

Kell tehát az Isten munkásainak is pihenni. Természetes, hogy ennek 
a pihenésnek éppen úgy, mint a munkának Isten szerint való pihenésnek 
kell lenni.

Hogy a mi pihenésünk az legyen, elemezzük Jézusnak a pihenésre 
való felhívását!

Figyeljük meg mindenekelőtt azt, hogy Jézus nem küld, hanem hív 
a pihenésre. Nem azt mondja, menjetek, hanem azt, hogy jertek! Nem
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elküld magától, hanem oda hív magához. Nekünk tehát akkor van igazi 
pihenésünk, ha Jézushoz megyünk és időnket nála töltjük.

Figyeljük meg azután azt, hogy nem a világ zajába hív, hanem a 
világ zajából kihív az Úr, mikor azt mondja: Jertek el valami puszta 
helyre. Igazi pihenést Jézus közelében csak ilyen csendes magányban 
találhat az ember.

Végül azt is mondja az Úr, hogy ti tagatok  jertek el valami puszta 
helyre. Egyedül akar tehát lenni velünk a pihenésünk idején. A munkából, 
a világ zajából való kikapcsolódásunkat vele való áldott találkozás csendes 
alkalmává akarja tenni.

Miért? Két oka van ennek. Először azért, hogy ebben a csendben 
beszámolhassunk neki az elvégzett munkáról. Pihenésünket számonkérés 
alkalmává is teszi az Úr. Másodszor azért, hogy ebben a csendes talál
kozásban elvégzett munka fáradtsága alól felmentve új erővel tölthesse 
meg lelki és testi életünket az elkövetkező új munkára.

Nyári pihenést váró, vagy azt élvező testvéreim, akik a lelkészi mun
kának hűséges végzése közben megfáradtatok, halljátok meg Jézus pihe
nést parancsoló szavát! Tinektek mondja, parancsolja: Pihenjetek meg 
egy kevéssé! Titeket hív magához, vele való találkozásra. Az elvégzett 
munkáról beszámoltató, az új munkához erőt adó csendes pihenésre: 
Jertek el, csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg 
egy kevéssé! Csak ez a pihenés az igazi pihenés. Kívánom, hogy mind
nyájunk nyári pihenése ilyen legyen!

Lukács István
győri diakonisszaintézeti lelkész.

Kapernaum.
Talán nem lesz érdektelen, ha ezen a helyen szó esik Kapernaumról 

is, erről a gyenesdiási evangélikus lelkészi üdülőről. Nem arról kívánok 
szólni, hogy pénzügyileg hogyan lett lehetséges Kapernaum megvásárlása 
és későbbi kibővítése. Erről elég annyit megemlítenem, hogy Kapernaum 
az egyetemes egyház tulajdona s mint ilyen a maga mindenkori jövedel
mével a lelkésznevelés céljait szolgálja. Azók számára, akik még sohase 
látták, megkíséreljük pár rövid szóval leírni.

Kapernaum épülete egy ötezerháromszáz négyszögöles, dombon el
terülő telek legmagasabb pontján épült, honnan szép kilátás nyílik a 
Balatonra és a hegyvidékre egyaránt Az épület régi és új részből áll. 
A két részt egy tágas üvegezett veranda köti össze, amely étkező és 
társalkodó helyiségül szolgál, de vasárnaponként ide szoktak istentiszte
letre is összegyülekezni a Gyenesdiáson nyaraló hívek. A veranda tető
zete kis tornyocskába csúcsosodik ki, melyből messzire elhallatszik Ka
pernaum harangjának kellemes csengésű hangja. (A Slezák-cég szíves 
adománya!) Az épület a szükséges mellékhelyiségeken kívül tizenöt lakó- 
és két fürdőszobából áll. Harminc férő helye van. A1 szobák többnyire 
kétágyasak. Az épületnek házi vízvezetéke van, az új szárnyon minden 
szobában van mosdó-kagyló, a régi szárnyon azonban még nem vezet
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hettük be a vízvezetéket a szobákba. Az épületet körülölelő nagy kertről 
csak annyit, hogy egy része konyhakertül szolgál, nagyobbik része azon
ban gyümölcsös, melynek gyümölcsfái között a mandulafák vannak több
ségben, de szép számmal vannak alma-, körte-, kajszibarack-, cseresznye-, 
meggy- és egyéb gyümölcsfajok is. Ezeken kívül van Kapernaumnak kis 
szőleje is, mely ezerhatszáz csemegeszőlőtőkéből áll.

A kert termése látja el hyáron Kapernaum háztartását, ami pedig 
ebből fenmarad, a teológusok ellátását szolgálja a soproni Teol. Otthon
ban. Az 1939. év őszén körülbelül nyolc métermázsa alma és körte, 80 kg 
bab, 80 kg mák, nagymennyiségű gyümölcsíz, két métermázsa mandula, 
dió stb. került a Teol. Otthon asztalára.

A kert gazdasági megművelését és gondozását Kapernaum vincel
lérje látja el, akinek a különálló gazdasági épületben van egy szoba- 
konyhás lakása. Ö gondozza Kapernaum kis „méhészetét" is, melynek 
Glatz József vallástanár vetette meg alapját egy méhcsalád és egy kaptár 
adományozásával.

Kapernaum gazdasági szempontból se rossz befektetés már most se. 
Azt azonban talán felesleges a fontiek után is hangsúlyoznunk, hogy 
Kapernaummal első sorban mégse gazdasági, hanem lelki céljaink van
nak. Ezeket a lelki célokat nem csak azáltal igyekezett eddig is szolgálni 
Kapernaum, hogy csendes, meghitt üdülőhelye, lelki találkozó helye kí
vánt lenni nyaranta azoknak, akik a lelkészi családok, de más híveink 
soraiból is felkeresték, hanem azáltal is, hogy felhasználtuk minden nyá
ron rendszeresen istentiszteletek tartására és konferenciáik rendezésére is. 
Kapernaumban kétszer volt eddig lelkészevangélizáció, egyszer közép- 
iskolás fiúkonferencia, egyszer leánykonferencia s egyszer a Baráti moz
galom rendezte meg itt a maga konferenciáját. Kétszer kíséreltük meg, 
hogy négy-hetes tanfolyamra összegyüjtsük itt azokat a konfirmáció előtt 
álló gyermekeket, akik szórvány-területen laknak s akiknek rendszeres 
konfirmációi előkészítésük akadályokba ütközik. Tervünket, sajnos, egy
szer se sikerült megvalósítani. De hisszük, hogy „ami késik, az nem 
múlik" s a konfirmandus-tanfolyam, talán mint a dunántúli első népfő
iskola előhírnöke, mégis megvalósul, a nem is oly távoli jövőben.

Hogy mennyire szükségünk van nekünk egy ilyen evangélikus üdülő
telepre, mint Kapernaum, azt az elmondottak után felesleges is bővebben 
fejtegetnem. Azt azonban nem hagyhatom említés nélkül, hogy a Kaper
naum nyújtotta lehetőségek még távolról sincsenek teljesen kihasználva 
egyházunk szolgálatában. Kívánatos volna, hogy Kapernaumban júniustól 
szeptemberig szinte állandóan rendeztessenek lelki elcsendesedésre és el
mélyedésre alkalmat nyújtó konferenciák, melyekről lelkileg-testileg fel
frissülve kerülnének vissza rendes munkahelyükre mindazok, akik azokon 
részt vettek. Sőt, ha Isten kegyelméből elérhetnők azt is, hogy Kaper
naumban állandóan legyen egy diakonissza, aki a háztartást vezeti s ál
landóan legyen egy lelkész is, aki a lelki életet irányítja, nemcsak a keszt
helyi gyülekezet nagykiterjedésű szórványainak gondozása lenne meg
oldva, de ezáltal lehetőség kínálkoznék arra is, hogy az esztendő bár
mely szakában felkeresse Kapernaumot bárki, aki a testi pihenés mellett 
lelki felfrissülésre is vágyik. S talán nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy 
nagyon könnyen központjává lehetne tenni ilyen módon Kapernaumot a 
Balaton melléki összes nyaraló helyek lelki gondozásának, amiről azonban
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külön kellene írni. Az eddigi tapasztalatok szerint máris meg lehetne 
állapítani, hogy a lelkészek, tanítók, teológusok, fiúk és lányok konfe
renciáin kívül igen nagy szükség volna az édesanyák, a sajtó munkásai, 
a felügyelők és presbiterek és a falusi leányok legalább nyolc napig 
tartó konferenciáira. Bennünket lelkészeket itt személyesen az első érde
kel, mert azon mirólunk esik szó, de kell, hogy nagyon érdekeljen ben
nünket a többi is, hiszen azokon áldott szolgálatra nyílik alkalom mind
nyájunk számára azoknak a lelki megerősítése érdekében, akik vágyva- 
vágynak lelki közösség ápolása után. Hogy ezeket a konferenciákat ho
gyan kellene megszervezni és megrendezni, arról sokat lehetne és kel
lene beszélni, itt azonban csupán a lelkészek találkozóiról akarok még 
pár szót szólni.

Feltétlenül ki kell tartani a mellett, hogy a lelkészek találkozóján is 
a lelki élet építése, a közösség ápolása legyen továbbra is a főcél. E mel
lett azonban fel lehetne használni az együttlétet tudományos tovább
képzésre, időszerű teol. problémák megvitatására, elért eredmények 
népszerűsítésére stb is. Nem kerülne nagy áldozatba, hogy Kapernaum 
évről-évre beszerezné a legutóbbi esztendőnek bennünket érdeklő legfon
tosabb teol. munkáit s ezek rendelkezésükre állanának mindazoknak, 
akik Kapernaumba jönnek. Erre nézve már eddig is tettünk kísérletet az 
által, hogy Sopronból, a Teol. Otthon könyvtárából hoztunk le esetről 
esetre egyes fontosabb műveket. A jövőben ezt is fokozottabb mértékben 
meg lehetne tenni. Hogy mennyi áldásban részesülhetnek az ilyen talál
kozók, arra nézve csak arra utalok, hogy Kapernaumban foglaltak állást 
felelősséget érző lelkek az evangélikus népfőiskola mielőbbi megvalósítása 
mellett s ugyancsak itt történt — azt hisszük — sokat jelentő kezdemé
nyezés egyes fontos teol. művek lefordítása és kiadása szempontjából is.

Befejezésül még csak két megjegyzést! Az egyik arra vonatkozik, 
hogy miért olyan Kapernaum, mint amilyen? Tudom én azt — hiszen in
nen is onnan is eljuttatták hozzám az üzenetet —, hogy vannak többen, 
kik azáltal kívánnák Kapernaumot „fellendíteni", hogy falai között helyet 
óhajtanának biztosítani különféle „szórakozásoknak”' is. Ezeket a jóaka
róinkat hadd kérjem arra, hogy ne bántsa őket az, hogy Kapernaum nem 
akar „szórakozó-hely" lenni. Vegyük észre, hogy a lelkek éhesek. És pedig 
elsősorban nem szórakozásra — amit a mai világ amúgy is kínál eleget —, 
hanem valami másra. Ha mi nem vesszük észre ezt a lelki éhséget és nem 
igyekszünk ezt mi kielégíteni, akkor attól tartunk, hogy másutt keresik 
majd e lelki éhség csillapítását. Akik nem tudnák, azoknak megsúgjuk, 
hogy — lelkigyakorlatokra nemcsak római katolikusok járnak a Manrézába 
sem ...

Másik befejező megjegyzésem pedig arra vonatkozik, hogy többször 
kerestek már fel lelkésztestvérek azzal a kéréssel, hogy Kapernaum nem 
nyújthat-e kedvezményes vagy épen ingyenes elhelyezést rövidebb-hosszabb 
időre egyes lelkésztestvérek részére, kiknek hiányzik erre az anyagi le
hetőségük? Ezeknek esetről-esetre azt válaszoltam, hogy Kapernaum az 
árak mérséklésében elmegy a lehetőség legszélső határáig, de ez idő sze
rint még nincs abban a helyzetben, hogy rendszeresen ingyenes vagy leg
alább is kedvezményes helyeket biztosítson a súlyosabb anyagi viszonyok 
között élő lelkésztestvérek részére. De mondok egyet! Nem volna-e meg
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valósítható az, hogy évente egy-két pengőt adakoznék Kapernaumnak a 
fentebb említett célra mindenki, aki csatlakozik Kapernaum lelki közössé
géhez? Ezt a kérdést talán jó lenne megbeszélni a legközelebbi lelkész- 
evangelizáció alkalmából.

Végül arra kérem összes kedves lelkésztestvéreimet, hogy szeressék 
s ha lehet, támogassák Kapernaumot, s imádkozzanak azért, hogy Isten 
kísérje áldásával továbbra is Kapernaum életét anyaszentegyházunk életé
nek előmozdítására és építésére.

Dr. Deák János
egyetemi ny. r. tanár.
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Luther Márton Kis Kátéja
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tos a tanéveleji szükségletet a kiadóhivatallal 
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